
 - ۱ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 المــــادة والكــــــتلة والحجـــم.  الدرس األول :                           ىالوحدة األول
 كل ما یشغل حیزا من الفراغ لھ حجم ولھ كتلة. ىالمادة : ھ♣ 
 مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة. ى: ھ الكتلة♣ 
 یشغلھ الجسم. ىالحجم : ھو مقدار الحیز الذ ♣
 }. { المعتاد / الحساس :ـ     المیزان الكتـــــــــلة  :ـ     المسطرة / الشریط المدرج. الطـــــــــول :   أدوات القیـاس *
 :ـ     المخبار المدرج. الحجــــــــم                                  

 وحـــــــــــــــدات القیـــــــــاس *                             
 األطوال الكبیرة بـالمتــــر   واألطوال الصغیـــــرة  بالسنتیمتر. نقدر  : األطـــــوال

 نقدر  الكتل الكبیرة بالكیلوجرام  ،، والكتل الصغیرة بالجرام. : الكتــــــــلة 
 .۳أو  متر ۳االرتفاع}=  سم×العرض×الجسم المنتظم الشكل = {الطول  : الحجــــم
  مخبار مدرج }   ى{ الفرق بین القراءتین ف الجسم غیر المنتظم الشكل =         
} ونضع  ىالقراءة األول { ۳سم۷لدینا سلسلة مفاتیح ونرید حجمھا  نحضر مخبار مدرج بھ ماء ولیكن حجم الماء فمثال 

 }  القراءة الثانیة {۳سم۱۲ ىبھ السلسلة یرتفع الماء إل
 . ھو حجم السلسلة  ۳سم  ٥=  ۷  -۱۲الفرق بینھما =  

 .  حجم السوائل باللتربینما  الجسم الصلب یقدر بالسنتیمتر المكعب أو المتر المكعب حجم{ 
 .}۳سم۱لتر= ىملل۱،،   لتر ىملل۱۰۰۰،، اللتر =    ۳سم۱۰۰۰واللتر =  
 عند قراءة التدریج فى المخبار المدرج یجب أن یكون خط النظر أفقیا عند أسفل نقطة من سطح الماء . -
 ال من الماء فى حالة تعیین حجم جسم صلب غیر منتظم یذوب فى الماءیستخدم الزیت بد -
 الحجوم المتساویة من المواد المختلفة لھا كتل مختلفة . -

 حــــــــــاالت المـــــــــــادة.                               :    ى الدرس الثان
 ائلة  /   مادة غازیة  )توجد المادة في ثالث حاالت   (   مادة صلبة   /  مادة س♣ 

 .ى مثل القلم والكتاب والكرس ثابتلھا حجم ثابت وشكل  الصلبة : المادة -
 مثل الماء والزیت.غیر ثابت المادة السائلة : لھا حجم ثابت وشكلھا  -
 المادة الغازیة  : لیس لھا حجم ثابت وال شكل ثابت ولكن حسب اإلناء مثل الـھواء . -
 .  ىخرألتتحول من حالة مكن للمادة أن ی *
 : تحول المادة الصلبة  إلي مادة سائلة بالتسخین مثل ( الثلج إلي ماء )  االنصھار ♣
 تحول المادة السائلة إلي مادة صلبة بالتبرید مثل ( ماء إلي ثلج ) . التجمــــد :♣ 
 . ء )بخار ما ىتحول المادة السائلة إلي غازیة بالتسخین مثل (الماء إل:  التبخـر ♣
 ماء ) ى: تحول المادة الغازیة إلي مادة سائلة بالتبرید مثل ( بخار الماء إل التكثف ♣
 اسطوانات وأنابیب تحت ضغط كبیر ىتعبأ ففتغیر شكلھا وحجمھا یالغازات  ♠
 عدم ملء الزجاجات كاملة بالماء عند وضعھا بالفریزر ألنھا قد تتحطم نتیجة زیادة حجمھا. جبی♠ 

 ث : العنـــاصـــــر من حولنـــــــــــــــــاالدرس الثال
  وال یمكن تحلیلھ إلى مادتین أو أكثرالمادة أبسط صورة توجد علیھا ھو :  العنصر*
 یتكون من جزیئات صغیرة ، والجزیئات تتكون من ذرات. -
 ذرات العنصر الواحد متشابھة ، ولكنھا تختلف عن ذرات عنصر أخر. -

 عنصرا . ۱۱۸حتى اآلن  ھا وصلتعنصرا ، لكن ۹۲بیعیة الط ىعدد العناصر ف* 
 الفلزات والالفلزات قسم العلماء العناصر إلي قسمین ھمــا : *

 الالفلزات  الفلزات  وجھ المقارنة 
 والكربونِ  الكبریتِ  واأللومنیومِ  والنحاِس  الحدیدِ  أمثلة 

 لیس لھا بریق بریقٌ  لھا البریق 
 ماعدا الكربون ردیئة التوصیل للكھرباء صیل للكھرباءجیدة التو توصیل الكھرباء
 ردیئة التوصیل للحرارة  جیدة التوصیل للحرارة توصیل الحرارة 

 ىغیر قابلة للطرق والسحب والثن ىقابلة للطرق والسحب والثن ىالسحب والثن
 درجة انصھارھا منخفضة  درجة انصھارھا عالیة  االنصھار

 الصلبة والسائلة والغازیة زئبق (سائل)الصلبة ماعدا ال الحالة
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 : یة الفلزاتأھم *
 وھیاكل السیارات وأعمدة اإلنارة من الحدید .  ىـ تصنع الكبار۱
 األلومنیوم . وورق الفویل من  ىـ تصنع أواني الطھ۲
 . من الذھبوأوراق تغلیف خشب الصالونات  ىصنع الحلیـ ۳
 .ت المعدنیة من النحاس ك الكھرباء والتماثیل والعمالـ تصنع اسال٤
  العمود الجاف من الكربون (الجرافیت) ىیصنع القطب الموجب ف : ة الالفلزاتأھمی *
 .یتشكل إلى حلى وقد یضاف لھ الفضة أو البالتین تجعلھ ( اللین ) الذھب  ىإضافة النحاس إل -
 لطرق والسحب .الورق المفضض المستخدم فى تغلیف الشیكوالتة یوضح قابلیة األلومنیوم ل -
 سنة قبل المیالد .۳۰۰۰استخدم قدماء المصریین الذھب والفضة والنحاس منذ  -
 الحدید والكوبلت والنیكل فلزات لھا خواص مغناطیسیة . -
 یستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات .و  تصنع كابالت شبكات الكھرباء من األلومنیوم ألنھ موصل جید للكھرباء . -

 .القلویاِت واألحماَض  واكتشفَ  علِم الكیمیاءِ  إلى التجریبى أدخَل البحثَ  منْ  أولُ  حیانٍ  جابُربن العربِ  ئِناعلما منْ   •
 .وأجھزِة المعامل ِ  وأدواتِ  وورِق الترشیحِ  المطاطِ  أنابیبِ   اكتشافِ  الذى توصَل إلى برزیلیوس :األجانِب  العلماءِ  ومنَ  • 

 یزیائیة والكیمیائیة.التغیرات الف     : الدرس الرابع
 )تغیرات كیمیائیة  و تغیرات فیزیائیة ( ھناك تغیرات تطرأ وتحدث للمادة ومنھا :♣ 
 : ھو تغیر فى شكل المادة الظاھرى ولیس فى تركیبھا مثل أوال التغیرات الفیزیائیة : *
  }الماء  ىذوبان الملح أو السكر ف ,السكر طحن ,انصھار الشمعة تحوالت الماء ,  {

  : مثلمختلفة ذات خواص أو مواد جدیدة ھو تغیر في شكل المادة وتركیبھا ینتج عنھ مادة جدیدة  التغیر الكیمیائي:ثانیا 
  }الحدید صدأ  -احتراق الورقة  -احتراق السكر {  
والمنجنیز تجعلھ انصھار الحدید تغیر فیزیائى ألنھ ال یغیر من تركیبھ وبإضافة عناصر أخرى للحدید المنصھر كالكربون  -

 أكثر تماسكا ومتانة ومقاومة للصدأ ویعرف الحدید الناتج بسبیكة الحدید .
 الحجم . -: عرف كال من : الكتلة ۱س
 : اذكر وحدات قیاس الحجوم ؟۲س
 . أوجد حجم الحجر ؟ ۳سم۹۰من الماء تم و وضع حجر بھ فارتفع الماء إلى  ۳سم۷٥: مخبار مدرج بھ ۳س
 المواد الغازیة ؟ -المواد السائلة  -ثلة لكال من : المواد الصلبة : اذكر ثالثة أم٤س
 : قارن بین المواد الصلبة والغازیة ؟٥س
 : اذكر عدد العناصر فى الطبیعة ؟ والعدد الكلى لھا ؟٦س
 : قارن بین الفلزات والالفلزات ؟۷س
 الجرافیت . -الذھب  -النحاس  -: اذكر أھمیة كال من :     الحدید ۸س
 : قارن بین التغیرات الفیزیائیة والكیمیائیة ؟ ۹س
 : اذكر ثالثة أمثلة للتغیر الكیمیائى وثالثة أمثلة للتغیر الفیزیائى ؟۱۰س
 : أكمل ما یأتي :  ۱۱س
 لیس لھا شكل ثابت وال حجم ثابت ................................... المواد  -۱
 ........................... والكبریت لیس لھ بریق لذا ینتمى إلى مجموعة ....................... عةالفضة عنصر لھ بریق لذا ینتمى إلى مجمو -۲
 ................................... یمكن تبسیطھا أو تحلیھا إلى مادتین أو أكثر تسمى  المادة التى ال -۳
 مللى لتر .  ................................... واللتر = ، ام جر  ................................... الكیلو جرام =  -٤
 فلیس لھا بریق  ................................... بالبریق أما مجموعة ................................... تتمیز مجموعة - ٥
 ................................... بینما أكسدة الحدید تعتبر تغیرا ................................... سحب النحاس إلى أسالك یعتبر تغیرا -٦
    ................................... إلى الحالة   ................................... انخفاض درجة حرارة سائل یحولھ من الحالة  -۷
 ...................................نصنع أسالك الكھرباء من  بینما ...................................نصنع ورق الفویل من عنصر   -۸
 ................................... من تتكونُ  بیئِتكَ  فى تشاھُدھا التى الموادِّ  كلُّ  -۹

 ...................................احتراق الخشب تغیر  -۱۰
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 ................................... أو   ................................... یمكن قیاس الطول ببعض الوحدات مثل  -۱۱
 ................................... جید  وھو موصل ................................... من صور عنصرالجرافیت  -۱۲
 ................................... والتغیرات ...................................یحدث للمواد نوعین من التغیرات ھى التغیرات  -۱۳
 ................................... ، ................................... لھا بأنَّ  المادةُ  تتمیزُ   -۱٤
 ................................... قیاِس  وحدةُ  المترُ  بینما   ...................................  قیاِس  وحدةُ  الكیلوجرامُ   -۱٥
جُ  الشریطُ  یُستخدمُ  -۱٦  ................................... قیاِس  فى المعتاد المیزانُ  یُستخدمُ  بینما ................................... قیاِس  فى المدرَّ
 ................................... من الكھربائیةِ  األعمدةِ  أقطابُ  تصنعُ  -۱۷
  ................................... تُسمَّى البریقِ  ذاتِ  العناصرِ  مجموعةُ  -۱۸
جةُ  المسطرةُ  تُستخدمُ   -۱۹  ................................... قیاِس  فى المدرَّ
 ................................... تكونُ  المختلفةِ  الموادِّ  من المتساویةِ  الحجومِ  كتلةَ  -۲۰
 ................................... النحاس والجرافیت مواد جیدة التوصیل  -۲۱
 ................................... ، ................................... ،  ................................... ھى المادةِ  حاالتُ   -۲۲
 ................................... الحالةِ  فِى ثابتٌ  وشكلٌ  ثابتٌ  حجمٌ  یوجدُ   -۲۳
 ...................................باستخداِم  الشكلِ  منتظمِ  غیرِ  صغیرٍ  حجرٍ  حجمِ  تعیینُ  یتمُّ  -۲٤
  الماءُ  فارتفعَ  المخبارِ  فى الحجمِ  متساویةِ  أربِع بلیاتٍ  بوضعِ  التالمیذِ  أحدُ  وقامَ  الماِء، منَ  ۳سم۱۰۰ بھ مدرجٌ  مخبارٌ  -۲٥

 ................................... یساوى البلیةِ  فإن حجمَ  ۳سم۱۲۰ إلى        
 ...................................  حالتَِھا فى المادةِ  ضغطُ  یمكنُ  -۲٦
 ................................... ھى حجُمَھا یتغیرُ  وال لَھا الحاِوى اإلناءِ  شكلَ  تأخذُ  التى المادةُ   -۲۷
 ................................... شكلَھ فإنَّ  آلخرَ  إناءٍ  من الماءِ  نقلِ  عندَ   -۲۸
 ................................... الحیز الذى یشغلھ مكعب طول ضلعھ متر واحد یساوى -۲۹
 ................................... شمع تغیربینما احتراق ال ................................... انصھار الشمع تغیر -۳۰
 لتعیین كتلة من اللحم ...................................لتعیین كتلة من الذھب والمیزان   ...................................یستخدم المیزان  -۳۱
 ................................... ع السیارة تغیرواحتراقھ لدف ................................... وقود السیارة ھو -۳۲
 ................................... إلى الحالة  ................................... استمرار خفض درجة حرارة الماء یحولھ من الحالة -۳۳
 ...................................عتبر انصھار الجلید تغیرا بینما ی ...................................یعتبر احتراق الخشب تغیرا  -۳٤
 ...................................غلیان الماء و تصاعد بخاره مثال للتغیر  -۳٥
 ...................................التغیر الكیمیائى ھو تغیر فى  -۳٦
 ................................... الغازیة بـ یسمى تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة -۳۷
   ...................................تعفن الفاكھة وتخمرھا یعتبر تغیرا  -۳۸
 ...................................تحول الثلج إلى الماء یعتبر عملیة  -۳۹
 ...................................رفع درجة حرارة الماء إلى درجة الغلیان ینتج عنھ  -٤۰
 ................................... و ................................... تصنف العناصر إلى -٤۱
 ىالكبارِ  صناعةِ  فى ................................... نستخدمُ  بینما الحلىِّ  صناعةِ  فى  ................................... نستخدمُ  -٤۲
 ................................... تسمَّى بریقٌ  لھا لیسَ  التى العناصرِ  مجموعةُ  -٤۳
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 : اختر اإلجابة الصحیحة : ۲۱س
 الحجرِ  حجمَ  فإن ۳سم٥۰ إلى اإلناءِ  الماُء فى فارتفعَ  ۳سم۳۰ قدُرھا الماءِ  من كمیةٌ  بھ إناءٍ  فى حجرٍ  وضعُ  تَمَّ  -۱

 ) ۳سم ۸۰ - ۳سم٥۰ - ۳سم۳۰ - ۳سم۲۰ (................................... یُساِوى     
 ( الحدید ، الكربون ، النحاس ، األلومنیوم )    ................................... من أمثلة الالفلزات عنصر  -۲
  الجسمِ  حجمَ  فإن ،۳سم۲۰   قدُرھا الماءِ  من كمیةٌ  منھ فانسكبتْ  بالماءِ  مملوءٍ  ۳سم٥۰ حجُمھ كأٍس  فى جسم وضع- ۳

 ) ۳سم۸۰ - ۳سم٥۰ - ۳سم۳۰ - ۳سم۲۰ ( ................................... یُساِوى     
  ................................... تصنع ھیاكل السیارات من الحدید ألنھ   -٤

 درجة غلیانھ عالیة ) -لھ بریق  -لسحب والطرق قابل ل -( جید التوصیل للحرارة                                                  
 )  ۳سم - ۲سم -( سم       ................................... بوحدةِ  الصلبةِ  المادةِ  حجمُ  یُقاسُ  - ٥
 ) ۱۰ - ۱٥ - ۲۰(  ۳سم  ................................... سم ، فإن حجم الكتاب = ۲سم ، ۲سم ، ٥إذا كان أبعاد كتابك  -٦
 ................................... یصاحبُھ ذلك فإنَّ  ثلجٍ  إلى السائلةِ  الحالةِ  منَ  الماءِ  تحولِ  عندَ  - ۷

 الحرارِة ) درجةِ  انخفاُض  -لحرارِة  ا زیادةُ  -التبخُر  -الكتلِة  زیادةُ  (                                                                  
 ) تجمدُ   - انصھار - تبخرُ  - تكثفُ  ( ................................... یسمَّى للغازیةِ  السائلةِ  الحالةِ  منَ  المادةِ  حولُ ت  -۸
 ...................................التغیر الحادث عن سحب النحاس إلى أسالك یماثل التغیر الحادث عند   -۹

 احتراق الفحم ) -انصھار الحدید  -( صناعة الخبز                                                                                       
 ) التبخرُ  -التكثِف  - االنصھارِ  ( ................................... لعملیةِ  مصاحبًا یكونُ  التبریدُ  -۱۰
 تبریِد ) - تبخر - تكثفِ  - انصھار (  ................................... لیةِ القیاُم بعم الذھبیِة یلزمُ  المشغوالتِ  لصناعةِ  - ۱۱
 البروم ) -الفوسفور  -( الكربون  ...........................من الالفلزات التى توجد فى الحالة السائلة فى درجات الحرارة العادیة  -۱۲
 النحاس ) -الكبریت  -( الكربون  ................................... من الكھربیةُ  األسالكُ  تُصنعُ   -۱۳
 الكبریت )  -الحدید  -( األلمونیوم   ................................... من الطھىِ  أوانى تصنعُ  -۱٤
 ) ى الحل - راتالطائ -ى الكبار (  ................................... عملِ  فى والماِس  والفضةِ  الذھبِ  منَ  كلٌّ  یستخدمُ  -۱٥
 الكربون )  -الكبریت  -( النحاس    ................................... من التماثیلُ  تصنعُ  -۱٦
 ذوبان السكر فى الماء ) -صدأ الحدید  - احتراق الشمع (  ................................... التغیر الفیزیائى مثل -۱۷
ىازیة إلى الحالة السائلة غال الحالةِ  منَ  المادةِ  تحولُ  -۱۸  ) انصھار - تبخرُ  - تكثفُ  - (تجمدُ  ................................... یسمَّ
 )  كیمیائیا - فى شكل المادة - فیزیائیا ( ................................... یعتبر إضافة الخمیرة إلى المخبوزات تغیرا -۱۹
 تكون محلول ملحى )  -احتراق الفحم  -( انفجار األلعاب الناریة  ...................................ا عدا یعتبر كل مما یلى تغیرا كیمیائی -۲۰
 كیمیائیا ) - فى شكل المادة - ( فیزیائیا  ................................... إنتاج الزبادى من اللبن یعتبر تغیرا -۲۱
  ...................................ر منتظم الشكل عن طریق  یتم تعیین حجر ال یذوب فى الماء غی -۲۲

 مسطرة مدرجة ) -میزان ذو كفتین  -مخبار مدرج  -( كأس زجاجى                                                                 
 تغیر كیمیائى ) -تغیر فیزیائى  -ادة جدیدة ( م ...................................تقلیب ملح الطعام مع الماء ینتج  -۲۳
 ...................................ساعة یحدث للماء تغیرا  ۲٤عند وضع زجاجة ماء فى فریزر الثالجة لمدة  -۲٤

 كیمیائیا ) -فى التركیب  -یائیا ( فیز                                                                                                        
 ینصھر ) -یتكثف  -( یتجمد  ...................................عند خفض درجة حرارة بخار الماء  -۲٥
 قابل للطرق والسحب ) -موصل جید للكھرباء  -( موصل جید للحرارة   ...................................یتمیز عنصر الكربون بأنھ  -۲٦
 قابلیة الطرق والسحب ) -قابلیة االنصھار  -( التوصیل للكھرباء  .........................یوضح خاصیة  ةورق تغلیف الشیكوالت -۲۷
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 : اكتب المفھوم ( المصطلح ) العلمي للمفاھیم التالیة : ۳۱س
 . والثنىِ  للطْرِق والسحبِ  قابلةٍ  بریٌق غیرُ  لھا لیسَ  عناصرَ  مجموعةُ  - ۱
 تغیر فى تركیب المادة ینتج عنھ مادة جدیدة ذات خواص جدیدة -۲
 مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة  -۳
 تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بالتبرید  -٤
 عنصر فلزى سائل  -٥
 مواد حجمھا وشكلھا غیر ثابت . -٦
 أكثرَ  أو لمادتینِ  یمكُن تحلیلُھا وال المادةُ  علیھا توجدُ  صورةٍ  وأبسطُ  المادةِ  بناءِ  وحدةُ  -۷
 أى شئ یشغل حیز من الفراغ ولھ كتلة  -۸
 مادة بنیة تحیط بالحدید عند تركھ معرضا للھواء وتجعلھ ھشا .    -۹

     الوحدة المستخدمة لقیاس الكتل الصغیرة . -۱۰
 تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازیة . -۱۱
 .والحرارةِ  للكھرباءِ  التوصیلِ  جیدةُ  ، بریقٌ  لھا ناصرَ ع مجموعةُ  -۱۲
 الحیز من الفراغ الذى یشغلھ الجسم  -۱۳
 تحول المادة من الحالة الغازیة إلى الحالة السائلة بالتبرید  -۱٤
 تغیر فى شكل المادة ومظھرھا ، ولیس فى تركیبھا .    -۱٥
 الفلز یستخدم كقطب موجب فى حجر البطاریة . -۱٦
 : ماذا یحدث عند :٤۱س
 ارتفاع درجة الحرارة وإذابة جلید القطبین . -۱
 وضع زجاجة ماء فى فریزر الثالجة . -۲
 وضع قلیل من السكر فى إناء فوق لھب . -۳
 على الماء وتعریض الناتج لسطح بارد . -٤
 ترك طبق بھ ماء مالح فى الھواء فترة . -٥
 جین .وضع قطعة حدید مبللة فى مخبار بھ أكس -٦

 : علل لما یأتى :۱٥س
 ال یتغیر شكل قطعة النحاس عند نقلھا من إناء إلى آخر . -۱
 یستخدم الحدید فى صناعة الكبارى . -۲
 یستخدم الجرافیت ( الكربون ) فى صناعة أقطاب األعمدة الكھربیة الجافة . -۳
 لخارجى قطرات ماء .إذا أخرجت زجاجة مملوءة بالماء من الثالجة وتركتھا فى الھواء تكون على سطحھا ا -٤
 عناصر الحدید والنحاس واأللومنیوم موصلة جیدة للحرارة . -٥

 : ) × و عالمة (أ)  √: ضع عالمة ( ٦۱س
 (    ).   المواد الصلبة لھا شكل ثابت وحجم ثابت -۱
 .  (    ) الشریط المدرج فى قیاس الحجمیستخدم  -۲
 ساویة . (    )كتلة الحجوم المتساویة من مواد مختلفة تكون مت -۳
 .  (    ) الفلزات ھى أبسط صورة توجد علیھا المادة -٤
 (    ) .  نستخدم المسطرة المدرجة فى تعیین حجم حجر صغیر غیر منتظم الشكل -٥
 .  (    ) االنصھار ھو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة -٦
 .   (    ) صدأ الحدید تغیر كیمیائى -۷
 (    ) . لتكثف ھو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبةا -۸
 (    ).    عند إضافة ملح الطعام إلى الماء ، وبالتقلیب یختفى الملح ویتكون مادة جدیدة  -۹
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 النجــــــــــــــوم والكواكـــــــــبالدرس األول :            الثانیــــةالوحدة 
 أوال النجــوم : * 

أجسام مضیئة ومتوھجة تشع ضوء وحرارة  ، تسبح في الفضاء ، مختلفة األحجام  لكنھا تبدو صغیرة جدا لنا ألنھا بعیدة 
تبدو الشمس و } سطح األرض وھو نجم متوسط الحجم ىجدا عنا. ومنھا الشمس { المصدر الرئیسي للضوء والحرارة عل

 . النجوم بعیدة جدا عنا ىلینا وباقاكبر حجما من النجوم األخرى  ألنھ اقرب النجوم إ
 . والنجوم عددھا كبیر جدا ال یمكن حصره -
 ثانیا الكـــواكـــــب : *

 :ـ ىمدرات محددة عددھا ثمانیة  كواكب وھ ىأجسام معتمة تدور حول الشمس ف
 { عطارد / الزھرة / األرض / المریخ / المشترى / زحل / أورانوس / نبتون } . 

 الشمس ، أصغر الكواكب حجما }. ى{ أقرب الكواكب إل  عطارد   ♣   
 الزھرة    {  أجمل الكواكب وھو جار لكوكب األرض }.♣    
 ھ حیاة }.     یتوجد عل ىاألرض     { الكوكب الوحید الذ♣   
 المریخ     { الكوكب األحمر وھو أیضا جار لألرض }.♣   
 }.المشترى  { اكبر الكواكب حجما وأضخمھا ♣   
 زحل        { توجد حولھ حلقات ملونة }.♣   
 أورانوس  { الكوكب البارد } .♣   
 أبعد كوكب عن الشمس } . . نبتون       {الكوكب األزرق ♣   
 الشمس الساقط علیھ.   ھو تابع لألرض ویدور حولھا . وھو مظلم لكننا نراه مضيء لیال  ألنھ یعكس ضوءالقمــر :  *
 ىالثمانیة الت والكواكب( مركز المجموعة الشمسیة ) تتكون المجموعة الشمسیة من الشمس  سیة :المجموعة الشم *

 مذنبات / شھب / نیازك }. / { كویكبات  ىمدارات  محددة ( بیضاویة ) وما یتبعھا من أقمار وأجسام أخر ىتدور حولھا  ف
 حركة الشمس واألرض : ىالدرس الثان

ذلك حركة األرض حول  ىالغرب والسبب ف ىشمس حركة ظاھریة  تبدو لنا من الشرق إلتتحرك ال  أوال حركة الشمس:
 محورھا  ولیس السبب حركة الشمس.

 .األرض تتحرك حول محورھا وتتحرك أیضا حول الشمس ♣ 
 تحدث حركة الظل نتیجة الحركة الظاھریة للشمس . ♣
 القدماءُ  عرفھا المصریون وقد ..الظّلِ واتجاِھھ طولِ  على اإلنساُن وتعتمدُ  اخترعھا ساعةٍ  أولُ : الشمسیةُ  الساعةُ  ♣

 .  الصالةِ  لتحدیِد أوقاتِ  المسلمون یستخدمونھا العربُ  وكان ..الخوارزمىُّ  العالمُ  وكتب عنھا ..الظلِّ  باسِم ساعاتِ 
 الشتاء النھار أقصر من اللیل .} ىالصیف  النھار أطول من اللیل ، وف ىف♣    { 
 . الشتاء ىالصیف وأقصر ف ىتتخذه الشمس أطول ف ىبب أن المسار الذوالس        

 الربیع والخریف  .} ىفي فصلتقریبا یتساوى النھار مع اللیل ♣    { 
 تتخذه الشمس .   ىالمسار تقریبا الذ ىوالسبب  تساو       

 حـــــــركة األرض نوعــان :ـــ ثانیا حركة األرض :
 وینشأ عنھا تعاقب اللیل والنھار.  حركة األرض حول محورھا -۱

بین اللیل  ىساعة و یتعاقب اللیل والنھار. ویكون عدد الساعات غیر متساو۲٤وتدور األرض حول محورھا مرة كل 
 والنھار والسبب أن محور األرض یكون مائال.

 وینشأ عنھا تعاقب الفصول األربعة . حركة األرض حول الشمس -۲
 وربع یوما ویتعاقب الفصول األربعة. ۳٦٥رة كل وتدور األرض حول الشمس م

 یمر بمركز األرض. ىمحـــور األرض  ھو خط مستقیم  وھم♣ 
 یحدث الظل نتیجة الحركة الظاھریة للشمس من الشرق للغرب.♣ 
 .تسلك الشمس مسارات ظاھریة مختلفة من الشرق للغرب ♣ 
القطب  الوقت فى نفس شھور ویكون٦ لمدة دائم نھار ھناك یكون نحو الشمس مائال القطب الشمالى یكون عندما ♣

 الوضع شھور ینعكس ستة وبعد . الشمس الجنوبى فى لیل دائم سبب بعده عن

 عدد األقمار     الكوكب 
 یوجدُ  ال      عطاردُ 
 یوجدُ  ال      الزھرةُ 
 ۱        األرضُ 
          ۲        المریخُ 

 ٦۲     المشتِرى
     ٦۰           زحلُ 
 ۲۷    انوسُ أور

         ۱۳          نبتونُ 
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 : قارن بین النجم والكوكب ؟۱س
 : علل : تبدو النجوم صغیرة الحجم على الرغم من كبر حجمھا .۲س
 : مما تتكون المجموعة الشمسیة ؟۳س
 الشمسیة حسب بعدھا عن الشمس . : رتب كواكب المجموعة٤س
 : لماذا نرى القمر منیرا لیال ؟٥س
 : علل :٦س

 ب)  النھار فى فصل الصیف أطول من النھار فى فصل الشتاء .                              أ) حدوث حركة الظل .     
 بعة .جـ) حدوث تعاقب اللیل والنھار .                    د) تعاقب الفصول األر    

 : أكمل العبارات اآلتیة :۷س
 فى مدارات محددة  ...................................مركز المجموعة الشمسیة ، ویدور حولھا  ىف ...................................تقع   -۱
 .تدور حول الشمس فى مدارات محددة  ..................................الكواكب ھى أجسام   -۲
 ساوى اللیل مع النھار تقریبا .تی ..................................وفى فصل  ..................................فى فصل  -۳
 ...................................و كوكب   ...................................یقع كوكب األرض بین كوكب  -٤
 ...................................وأبعد الكواكب عن الشمس ھو   ................................... أصغر الكواكب حجما ھو -٥
 یوم ........................تدور األرض حول الشمس دورة كاملة كل  -٦
 ...................................ویطلق على نبتون اسم الكوكب  ...................................یطلق على المریخ اسم الكوكب  -۷
 ..................................و    ..................................میل محور األرض یسبب االختالف بین  -۸
 ...................................و   ...................................یشع  ...................................الشمس نجم  -۹

 ..................................عدد الكواكب التى تدور حول الشمس  -۱۰
 ................................... الشمس واألرض والقمر جزء من نظام فى الفضاء یسمى بالنظام -۱۱
 الحجم . ...................................ذلك تبدو ول األرضوبعیدة عن   ...................................النجوم أجسام  -۱۲
 من اللیل . ...................................في فصل الصیف یكون النھار  -۱۳
 ..................................ثمانیة المجموعة الشمسیة تتكون من  -۱٤
 مع اللیل . ...................................في فصل الربیع النھار  -۱٥
 ..................................أجسام تشع ضوءا وحرارة ھى  -۱٦
 یكون النھار أقصر من اللیل .  ................................... في فصل -۱۷
 . نتیجة حركة األرض ...................................إلى  ...................................تبدو لنا الشمس متحركة من  -۱۸
 ................................... القمر جسم معتم نراه منیرا فى اللیل ؛ بسبب ضوء -۱۹
 ..................................وأكبرھا حجما  ..................................أقرب الكواكب للشمس  -۲۰
 ( أ ): تخیر من العمود (ب) ما یناسب العمود ۸س
 ( أ )                           ( ب )    
 یسمى الكوكب األحمر  - عطارد               •
 أكبر الكواكب حجما .  -  نبتون               •
 أبعد الكواكب عن الشمس .  -   المشترى          •
 توجد حولھ حلقات ملونة .  -ألرض              ا •
 و أصغرھا حجما  الكواكب من الشمس ، أقرب  -الشمس              •
 مركز المجموعة الشمسیة . -المریخ               •

 . ثالث الكواكب بعدا عن الشمس -                          
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 : تخیر اإلجابة الصحیحة :۹س
 المشترى ) ،نبتون  ،عطارد  ،( األرض  ...................................أقرب كوكب للشمس  -۱
 أربعة أقمار ) ،ثالثة أقمار  ،قمران  ،( قمر واحد  ...................................یدور حول األرض  -۲
..................................دوران یحدث تعاقب اللیل والنھار بسبب  -۳

 ، األرض حول محورھا ، الشمس حول محورھا )( األرض حول الشمس     
 المشترى ) ،نبتون  ،عطارد  ،( األرض  ...................................حجما ھو  األكبرالكوكب  -٤
 ( األرض ، الشمس ، القمر )  ..................................مركز المجموعة الشمسیة ھو  -٥
 .................................. عدد ساعات النھار تقریبا فى یتساوى عدد ساعات اللیل مع -٦

 كل فصول السنة ) ،فصل الربیع  ،فصل الشتاء  ،فصل الصیف (     
 ینفذ ) ،یشع   ،یعكس   ،تص الضوء ( یم  ................................... ألنھ الشمس نجم ؛ -۷
 ( األرض ، زحل ، الزھرة )   ..................................أجمل الكواكب فى المجموعة الشمسیة ھو  -۸
.................................. دوران یحدث تعاقب فصول السنة بسبب -۹

 ( األرض حول الشمس ، األرض حول محورھا ، الشمس حول محورھا )  
 ینفذ ) ،یشع  ،یعكس  ،الضوء ( یمتص  ...................................نرى القمر منیرا ؛ ألنھ  -۱۰
 ) ۹،  ۸،  ٦،  ٤(   ..................................عدد كواكب المجموعة الشمسیة   -۱۱
 یأتي : : علل لما۳۱س

 الشمس نجم  و األرض كوكب . -۱

 تعاقب اللیل والنھار . -۲

 تبدو لنا النجوم صغیرة الحجم جدا . -۳

 یسمى كوكب أورانوس الكوكب البارد . -٤

 . لیال رغم أن القمر جسم معتم لكننا نراه منیرا -٥

 نھار الصیف أطول من نھار الشتاء . -٦

 لنجوم في السماء .الشمس تبدو كبیرة الحجم عن باقي ا -۷

 . تسمى األرض كوكب الحیاة -۸

 تعاقب فصول السنة . -۹

 فى فصل الشتاء النھار أقصر من اللیل . -۱۰

 فى فصل الخریف یتساوى عدد ساعات النھار مع عدد ساعات اللیل . -۱۱

 تبدو لنا الشمس متحركة من الشرق الى الغرب . -۱۲

 نظر مباشرة إلى الشمس: ماذا یحدث عند :             أ) ال۷س
 ب) دوران األرض حول محورھا        
 جـ) دوران األرض حول الشمس        
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 : ) × و عالمة (أ)  √: ضع عالمة ( ۱٤س
(    )األرض كوكب الحیاة .   -۱
(    ) القمر جسم سماوى معتم . -۲
 الشمس كوكب یشع ضوءا . (    ) -۳
(    ) نبتون الكوكب األزرق .   -٤
 الشمس نجم ألنھا تشع حرارة فقط .  (    ) -٥
 زحل كوكب حولھ حلقات ملونة . (    ) -٦
 (    )جمیع النجوم متساویة الحجم .  -۷
 القمر جسم مضئ تدور حولھ األرض .  (    ) -۸
 ھو المریخ .   (    ) أكبر الكواكب حجما -۹

 (    ) حركة الشمس من الغرب إلى الشرق . -۱۰
 حركة الشمس الظاھریة نتیجة حركة األرض حول محورھا . (    ) -۱۱
 (    )محور األرض یكون مائال .    -۱۲
 الساعة الشمسیة نتیجة حركة الظل . (    ) -۱۳
 : اكتب المصطلح العلمي :۱٥س

من الشرق إلى الغرب نتیجة حركة األرض حول محورھا  الشمس تبدو متحركة -۱

 أحد كواكب المجموعة الشمسیة وتوجد حولھ حلقات ملونة . -۲

 أجسام معتمة تدور فى مدارات محددة حول الشمس . -۳

 أول ساعة استخدمھا اإلنسان في التاریخ ، وتعتمد على طول الظل واتجاھھ . -٤

 .تظھر فى السماء لیال أجسام مضیئة تشع ضوءا وحرارة و -٥

 جسم معتم یدور حول الشمس ونعیش على سطحھ . -٦

 خط وھمي یمر بمركز األرض .  -۷

 مركز المجموعة الشمسیة . -۸

 كوكب یسمى الكوكب األحمر . -۹

 جسم معتم نراه منیرا لیال فى السماء ألنھ یعكس ضوء الشمس الساقط علیھ  -۱۰



 - ۱۰ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 م )۲۰۰۹/۲۰۱۰مدرسة السالھیب  ( ۱التقویم األول رقم 
                                        تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ۱س
 یتسامى ) -یتبخر  -یتكثف  -( ینصھر ...................................عند خفض درجة حرارة بخار الماء  -۱
 ) ٤سم - ۳سم - ۲سم -( سم  ................................... یقاس حجم المادة الصلبة بوحدة -۲ 

 ) تجمد - تبخر - تكثف - نصھارا ( ...................................  تحول الماء من الحالة الصلبة إلى السائلة یسمى -۳
 المخبار المدرج ) - المسطرة - میزانال - الشریط المدرج ( فى قیاس حجم السوائل  ................................... یستخدم -٤
 المخبار المدرج ) - المسطرة - المیزان - الشریط المدرج (  فى معرفة كتلة األشیاء ................................... یستخدم -٥

                                          اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل األتیة:  ۲س
 ھ حجم ولھ كتلة                                       (                     )كل شئ ل -۱
 مواد لھا شكل ثابت وحجم ثابت                              (                     ) -۲ 
 تغیر یطرأ على شكل المادة فقط                              (                     ) -۳ 
 یستخدم فى إطفاء الحرائق                              (                     )غاز  -٤ 

 عنصر یصدأ إذا تعرض للھواء الرطب                       (                     ) -٥
                                          : اآلتیةأكمل الجمل  ۳س

 ...................................یعتبر احتراق الخشب تغیرا  -۱
 ...................................من أمثلة المواد السائلة  -۲
 تأخذ شكل وحجم اإلناء الذى توضع فیھ  ...................................المواد  -۳
 ھو تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازیة ...................................   -٤
 جرام  ...................................لكیلو جرام یساوى ا -٥

 م )۲۰۰۹/۲۰۱۰( محافظة دمیاط  ۲التقویم األول رقم 
 : أكمل العبارات التالیة  ۱س

  .حاالت   ...................................توجد المادة فى  -۱

  .مختلفة    ...................................الحجوم المتساویة من المواد المختلفة لھا  -۲

  .لھا حجم محدد و یتغیر شكلھا حسب اإلناء الموضوعة فیھ   ...................................المواد  -۳

 :  تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یلى :  ۲س
 م  )   -  ۳سـم  -  ۲سـم  -( سـم   ...................................یقاس حجم الماد الصلبة بوحدة   -۱
 )  التكثف - التبخر - االنصھار - التجمد (  ...................................یطلق على تحول الثلج إلى ماء عملیة  -۲
 الشریط المدرج )  -المخبار المدرج  -المیزان الحساس  -فى قیاس حجوم السوائل  ( المیزان المعتاد  ...................یستخدم  -۳

  ۰ الفیزیائیةحرق السكر من التغیرات  - ۱         : صوب ما تحتھ خط  ۳س
  ۰یكون مصاحباً لعملیة التبخر  التبرید - ۲                                     

 ۰ الطولالكیلوجرام من وحدات قیاس  -۳                                     
 لح العلمى المناسب: ـ: اكتب المصط٤س
 )                           (        ۰مواد لھا حجم ثابت و شكل ثابت  -۱
 )                           (      ۰مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة  -۲
 )                      تغیر فى شكل المادة الظاھرى ولیس فى تركیبھا (         -۳

 یعتبر انصھار الشمع من التغیرات الفیزیائیة .  -۱    یلى : : علل لما ٥س
 تكون قطرات من الماء على أوراق الشجر فى الصباح الباكر. -۲                              

 



 - ۱۱ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 ۳التقویم األول رقم 
  أكمل العبارات التالیة بكلمات مناسبة ::  ۱س

...................................یستخدم الشریط المدرج في قیاس  -۱

...................................یوجد حجم ثابت وشكل ثابت في الحالة  -۲

...................................تصنع أواني الطھي من  -۳

 حاالت   ...................................توجد المادة فى  -٤

مختلفة   ...................................ھا الحجوم المتساویة من المواد المختلفة ل -٥

 المصطلح العلمي الذي یدل علي كل عبارة مما یلي : : اكتب۲س

 ) ................................... ...................................تغیر في مظھر المادة فقط ولیس في تركیبھا .   (    -۱ 

 )......................................................................سط صورة توجد علیھا المادة .  (وحدة بناء المادة وھو أب -۲

 )  ......................................................................تحول المادة من الحالة الصلبة إلي الحالة السائلة . ( - ۳

)  ......................................................................( ۰شكل ثابت  مواد لھا حجم ثابت و -   ٤

) ......................................................................( ۰مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة  - ٥

 تخیر اإلجابة الصحیحة من بین األقواس : -: ۳س

 الفضة ) -النحاس  -الكربون  -( الحدید  ...................................الفلزات  من أمثلة ال -۱

السنتیمتر  -السنتیمتر المكعب  -( الكیلوجرام  ...................................یقاس حجم المادة الصلبة بوحدة  -۲

التبخر )  -التكثف   -( االنصھار  ...................................التبرید یكون مصاحبا لعملیة  -۳

م  )  -  ۳سـم  -  ۲سـم  -( سـم   ...................................الصلبة بوحدة  ةیقاس حجم الماد  -٤

)   التكثف  - التبخر  - اإلنصھار  - ( التجمد ...................................یطلق على تحول الثلج إلى ماء عملیة  -٥

ة : أمام العبارة غیر الصحیح(×) أمام العبارة الصحیحة وعالمة (√) ضع عالمة (أ)  ٤س

 توجد المادة في ثالث حاالت  (    ) -۱

 توجد جمیع الفلزات في الحالة الصلبة  (        ) -۲

 یستخدم المخبار المدرج في تحدید كتل األجسام الغیر منتظمة (    ) -۳

ما تحتھ خط و اكتبھ بین القوسین فیما یلى : ـ  ( ب )  صوب

)  ......................................................................(  ۰ الفیزیائیةحرق السكر من التغیرات  – ۱

)  ......................................................................(     التبخرالتبرید یكون مصاحباً لعملیة  – ۲

. فكم  ۳سم ٥۰فارتفع الماء في اإلناء وأصبحت القراءة   ۳سم ۳۰: تم وضع حجر في إناء بھ كمیة من الماء قدرھا ٥س

  یساوي حجم الحجر ؟

................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... حجم الحجر = -



 - ۱۲ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 ۱ االمتحان رقم
  : أكمل العبارات التالیة بما یناسبھا : ۱س

  .ل من اللیل یكون النھار أطو ..................................فى فصل   -۱

  .كواكب  ..................................عدد الكواكب التى تدور حول الشمس  -۲

  .تأخذ شكل و حجم اإلناء الموضوعة فیھ   ..................................المواد   -۳

 : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یلى :  ۲س

 أربعة أقمار ) ،ثالثة أقمار  ،قمران  ،( قمر واحد  ...................................یدور حول األرض  -۱

 )    ٤۸  ،  ۳٦  ،  ۲٤  ،  ۱۸ساعة  (  ..................................تدور األرض حول محورھا مرة كل  -۲

 )                                                        إشعال الورق , احتراق السكر , طحن السكر , صدأ الحدید ( .................................. من التغیرات الفیزیائیة -۳

 : صوب ما تحتھ خط ۳س

                    ۰الضوء  یمتصالشمس نجم ألنھ  -۱

            ۰ متوسط الحجم نجماألرض  -۲

           ۰ الكتلةالمتر من وحدات قیاس  -۳

 : اكتب المصطلح العلمى المناسب ٤س

  مقدار الحیز الذى یشغلھ الجسم    -۱     

 تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازیة -۲     

 تغیر فى خواص المادة ینتج عنھ مواد جدیدة ذات خواص جدیدة    -۳     

 : علل لما یلى : ٥س
 ترى النجوم  الكبیرة صغیرة الحجم    -۱
 یحدث تعاقب لفصول السنة   -۲

 ( إدارة الدلنجات مدرسة اإلمام الغزالى )  ۲ االمتحان رقم
 : أكمل ۱س

 ..................................المتر وحدة قیاس -۱

 .................................. في قیاس المخبار المدرجیستخدم  -۲

 ...................................و   ...................................شع ی ...................................الشمس نجم  -۳

 ..................................مجموعة العناصر ذات البریق تسمى  -٤

 -: تخیر اإلجابة الصحیحة : ۲س

 ) صدأ الحدید - ھار الشمعانص - إشعال الفحم ( .................................. ىمن أمثلة التغیر الفیزیائ -۱

 .................................. دوران یحدث تعاقب فصول السنة بسبب -۲

 ) الشمس حول محورھا -األرض حول محورھا - األرض حول الشمس (                                                          

 عطارد) -المشترى  -تون بن (  ..................................أقرب كوكب للشمس ھو  -۳

 ) القطارات -العمالت المعدنیة  -الحلى  (      .................................. یستخدم فلز النحاس فى صناعة  -٤



 - ۱۳ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 -كتب المصطلح العلمي:ا: ٤س
تحول المادة من الحالة الغازیة إلى الحالة السائلة  -۱
     أجسام مضیئة تشع ضوء وحرارة  -۲
كل ما یشغل حیز من الفراغ ولھ كتلة  -۳

الكواكب  -۲                 عنصر ال -۱       : (أ) عرف كالً مما یأتي : ٤س
    (ب) بم تفسر :

 . منیوموالطھي من األل ىصناعة أوان -۱ 
 نھار الصیف أطول من نھار الشتاء . -۲ 

م )۲۰۱۰ ( مدرسة السالھیب ۳االمتحان رقم

تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ۱س
یتجمد ) -یتبخر  -یتكثف  -( ینصھر  .................................. عند خفض درجة حرارة الماء -۱
 ) المسطرة - المخبار المدرج - الشریط المدرج - المیزان (   ..................................   یتم تعیین الكتلة عن طریق -۲
 ) عطارد -الشمس  -القمر  -محورھا  (  .................................. ینشأ تعاقب اللیل والنھار عن دوران األرض حول -۳ 
 البالستیك ) -الزیت  -النیتروجین  - ( الخشب    ..................................من المواد الغازیة  -٤ 
 أورانوس ) -المشترى  -الزھرة  -( المریخ     ..................................أجمل الكواكب ھو   -٥  

اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل األتیة:  ۲س
الكوكب الذى نعیش علیھ        -۱
        جرام ۱۰۰۰وحدة قیاس الكتلة وتساوى  -۲
تغیر فى تركیب المادة         -۳
 الحیز من الفراغ الذى یشغلھ الجسم -٤
مواد شكلھا محدد وحجمھا محدد         -٥

 ح ما تحتھ خط :أ) صح ۳س
 ھو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازیة التكثف -۱
 تأخذ شكل وحجم اإلناء الذى توضع فیھ الصلبة المواد -۲
 ھو أكبر كواكب المجموعة الشمسیة عطارد -۳ 
      ب) ماذا یحدث إذا : 

 نقل الماء من إناء إلى آخر مختلف فى الشكل . -۱
 فى فریزر الثالجة . وضع زجاجة ماء -۲

        : اآلتیةأ) أكمل الجمل  ٤س
..................................یعتبر احتراق الخشب تغیرا  -۱

 . الكباِرى صناعةِ  فى ................................... نستخدمُ  بینما الحلىِّ  صناعةِ  فى  ................................... نستخدمُ  -۲
 قطاب الموجبة لألعمدة الجافة .صناعة األفى   ..................................یستخدم  -۳
 ب) علل لما یأتى : 
 انصھار الشمع تغیر فیزیائى . -۱ 
 یبدو القمر منیرا لیال .  -۲ 



 - ۱٤ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 م )۲۰۱۰( إدارة الحامول  ٤االمتحان رقم
                                        :  تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس ۱س
 یتجمد ) -یتبخر  -یتكثف  -( ینصھر  .................................. عند تسخین الثلج -۱
 ) المسطرة - المخبار المدرج -الشریط المدرج  - المیزان ( ..................................یتم تعیین حجم السوائل  بـ -۲
 المریخ ) - الشمس - القمر - محورھا ( .................................. تعاقب الفصول األربعة عن دوران األرض حول ینشأ -۳
 البالستیك ) -الزیت  -النیتروجین  - ( الخشب ..................................من المواد السائلة  -٤
 أورانوس ) -المشترى  -الزھرة  -( المریخ   ..................................أكبر الكواكب ھو   -٥

                                          :  اآلتیةاكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل  ۲س

 أكبر جسم فضائى فى المجموعة الشمسیة                      (                     ) -۱

 (                     )                                الكتلة     جھاز یستخدم فى قیاس  -۲

 تغیر فى شكل المادة فقط                                            (                     ) -۳

 (                     )                      الوحدة المستخدمة لقیاس الكتل الصغیرة  -٤

 جسم من مادة                                  (                     )مقدار ما یحتویھ ال -٥

     صحح ما تحتھ خط : أ)۳س

 ھو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة التجمد -۱

 حجمھا ثابت ولیس لھا شكل ثابت الغازیة المواد -۲

 ھو الكوكب األزرق المریخ -۳

          ب) ماذا یحدث إذا : 

 ضع الماء فى فریزر الثالجة .و -۱

 . قلت المسافة بین األرض والشمس -۲

        :اآلتیةأ) أكمل الجمل  ٤س

 ..................................یعتبر انصھار الشمع تغیرا  -۱

 .................................. باستخدام حجوم السوائلیتم قیاس  -۲

 ..................................و    ..................................ف بین میل محور األرض یسبب االختال -۳

          ب) علل لما یأتى : 

        صدأ الحدید تغیر كیمیائى . -۱

 تبدو لنا النجوم صغیرة الحجم جدا . -۲

 م )۲۰۰۹( مدرسة السالھیب  ٥االمتحان رقم 
                                        قواس : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األ ۱س

 یتسامى ) -یتبخر  -یتكثف  -( ینصھر ..................................عند خفض درجة حرارة بخار الماء  -۱

 ) ٤سم - ۳سم - ۲سم  -( سم  ..................................یقاس حجم المادة الصلبة بوحدة -۲

 عطارد ) -الشمس  -القمر  -( محورھا    ..................................للیل والنھار عن دوران األرض حول ینشأ تعاقب ا -۳

 ) البروم -الكبریت  -الكربون  -الزئبق (  .................................. من الالفلزات السائلة -٤



 - ۱٥ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

     :  اآلتیةاكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل  ۲س

 (     )   .مجموعة العناصر التى لھا بریق معدنى  -۱

 (     )  .نجم یوجد فى مركز المجموعة الشمسیة  -۲

 )   (    أول ساعة استخدمھا اإلنسان في التاریخ ، وتعتمد على طول الظل واتجاھھ . -۳

صحح ما تحتھ خط :  ۳س

 . الفلز جید التوصیل للكھرباء الزئبق -۱

 .  ھو أكبر كواكب المجموعة الشمسیة عطارد -۲

 . فصول السنة یؤدى إلى حدوث دوران األرض حول نفسھا -۳

:  اآلتیةأكمل الجمل  ٤س

 ..................................یعتبر احتراق الخشب تغیرا -۱

 مع اللیل . ...................................في فصل الربیع النھار  -۲

 ھى كل شئ لھ حجم وكتلة .................................. -۳

 ٦االمتحان رقم 
 أمام العبارات اآلتیة(×) أو √) : ضع عالمة ( ۱س
 توجد المادة في ثالث حاالت صلبة وسائلة وغازیة         (    ) -۱
 )  الحجوم المتساویة من المواد المختلفة لھا كتل مختلفة   ( -۲
 یستخدم المیزان في معرفة كتلة الجسم      (    ) -۳
 )   التغیر الفیزیائي تغیر في شكل المادة فقط      (  -٤
 )  ام      (  وحدة الحجم ھي الكیلو جر -٥

 أكمل الجمل اآلتیة -: ۲س
..................................بینما احتراق السكر تغیر  .................................. ذوبان الملح تغیر  -۱

.................................. ىوعندما یحدث العكس یسم  ..................................تحول الثلج إلي ماء تسمي عملیة  -۲

.................................. ىوالعكس تسم  ..................................  ىتحول المادة السائلة إلي غازیة تسم -۳

 جرام ..................................الكیلو جرام یساوي  -٤
..................................صدأ الحدید تغیر  -٥

 : اكتب المصطلح العلمي ۳س
مادة صلبة        ىتحول المادة السائلة إل -۱
مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة       -۲
شكل وتركیب المادة وینتج عنھ مادة جدیدة    ىتغیر ف -۳
        العادیةفلز سائل فى درجة الحرارة  -٤
یشغلھ الجسم        ىمقدار الحیز الذ -٥

 المادة  -:   عرف ما یأتي: أ) ٤س
االنصھار  -      
التكثف  -   

 علل ما یأتيب ) 
ى   انصھار الشمع تغیر فیزیائ -۱
 ىتغیر كیمیائ الخشب احتراق -۲
 یظھر القمر منیرا لیال -۳
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م )۲۰۱۰( مدرسة الظافر  ۷االمتحان رقم 

 أكمل العبارات التالیة  : :۱س

.................................. بجھاز الكتل الصغیرةوتقاس  .................................. ـب الطولیقاس  -۱

..................................إلى الحالة   .................................. الحالةحرارة سائل یحولھ من  انخفاض درجة -۲

التالیة  اإلجاباتتخیر اإلجابة الصحیحة من بین : ۲س
فى مدارات محددة .   ) تدور حول ( القمر ، الشمس ) ۸،  ٦(  الشمسیة المجموعةعدد الكواكب فى  -۱
 ..................................یتساوى عدد ساعات اللیل مع عدد ساعات النھار تقریبا فى   -۲

 ( فصل الصیف ، فصل الشتاء ، فصل الربیع ، كل فصول السنة )    
 ، نبتون ) . أورانوسوأبعدھا عن الشمس كوكب (   رد )اقرب الكواكب للشمس كوكب ( المشترى ، عطا -۳

 كتب المصطلح العلمى المناسب لكل عبارة مما یأتى : : ا۳س

یشغل حیزآ من الفراغ ولھ كتلة .      كل ما -۱

الحدید    كسید الحدید على سطح قطعةأتكون طبقة ھشة من  -۲

) أمام العبارة الخاطئة : أمام العبارة الصحیحة وعالمة ((√) ضع عالمة  :٤س

مدرج .      یتم تعین حجم حجر صغیر غیر منتظم الشكل باستخدام مخبار -۱

یستخدم الشریط المدرج فى قیاس الكتلة .         -۲

التبرید یكون مصاحب لعملیة التكثف .      -۳

 ى ھذه التغیرات كمیائى وأیھا فیزیائى: أ٥س

.إنتاج الزبادى من اللبن  -۲  . ةانصھار قطعة شیكوالت -۱  

م )۲۰۰۹( إدارة الحامول  ۸االمتحان رقم 

 تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس : ۱س
 ) تجمد - تبخر - تكثف - انصھار ( ..................................تحول الماء من الحالة الصلبة إلى السائلة یسمى  -۱
) المخبار المدرج - المسطرة - المیزان -الشریط المدرج  ( فى قیاس حجم السوائل .................................. یستخدم -۲
 ) عطارد - لشمسا - القمر - محورھا ( .................................. ینشأ تعاقب الفصول األربعة عن دوران األرض حول -۳
 ) ۹ - ۸ - ۷ - ٦ ( كواكب .................................. یدور حول الشمس -٤

: المصطلح العلمى اكتب : ۲س

 فلز جید التوصیل للكھرباء   ال -۱ 

 أجمل كواكب المجموعة الشمسیة   -۲ 

فلز یصدأ إذا تعرض للھواء الرطب  -۳ 

    صحح ما تحتھ خط :  ۳س

 . فلز یستخدم فى صناعة أوانى الطھى األكسجین -۱

 غیر قابلة للتشكیل الفلزات -۲

 ھو أبعد الكواكب عن الشمس المریخ -۳

 قمران یدور حول األرض -٤
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      :  اآلتیةأكمل الجمل  ٤س

 ..................................یعتبر انصھار الشمع تغیرا  -۱  

 ..................................باستخدام  األطوالیتم قیاس  -۲  

 ھى توابع الكواكب .................................. -۳  

 لتعیین كتلة الذھب ..................................یستخدم المیزان  -٤  

 ۹االمتحان رقم 
 : ة مناسبةبكلم اآلتیة: أكمل العبارات  ۱س
 .................................. و ..................................تتمیز المادة بأن لھا  -۱
 .................................. ویستخدم الشریط المدرج فى قیاس ..................................یستخدم المیزان الحساس فى تقدیر -۲
  بانخفاض درجة الحرارة .................................. إلى الحالة .................................. ل المادة من الحالةالتكثف ھو تحو -۳
 .................................. بینما انصھار الشمع تغیراً  ..................................یعتبر احتراق السكر تغیراً  -٤

  اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : تخیر ۲س
 ) نبتون ، المشترى ، عطارد ، األرض ( .................................. أكبر الكواكب حجما ھو كوكب -۱
 ) ارتفاع ،انخفاض  ، ثبات (درجة الحرارة  ..................................إلى الثلج یصاحبھ  ءتحول الما -۲
 ) أعمدة اإلنارة ،عمدة الجافة األ ،الحلى  ،ماثیل الت ( ..................................فى صناعة  یستخدم الحدید -۳
  ) تغیر كیمیائى ،تغیر فیزیائى  ،( مادة جدیدة  ..................................ینتج عنھ  سحق السكر -٤
 ینفذ ) ،یشع   ،یعكس   ،الضوء ( یمتص   ................................... ألنھ الشمس نجم ؛ -٥

 )  () أو  ضع عالمة ( : ۳س
  كوكب زحل ھو الكوكب البارد  -۱
 المادة السائلة لھا حجم محدد ویتغیر شكلھا حسب اإلناء الذى توضع فیھ -۲
 تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازیة بارتفاع درجة الحرارة: االنصھار -۳
  اكب حجما ھو كوكب األرضأصغر الكو -٤
 التغیر الفیزیائى ھو تغیر فى شكل المادة الظاھرى ولیس فى تركیبھا -٥

 :اكتب المصطلح العلمى :٤س
 .  یرةغالكتل الصجھاز یستخدم فى تحدید  -۱
 .  یستخدم فى تقدیر حجوم األجسام الصلبة غیر منتظمة الشكل -۲
 .  الشمس الساقط علیھ سم معتم یدور حول كوكب األرض ویعكس ضوءج -۳
 .  ھو تغیر فى تركیب المادة ینتج عنھ مادة جدیدة ذات خواص مختلفة -٤
  فلز سائل فى درجة الحرارة العادیة . -٥

 تخیر من العمود (ب) ما یناسب العمود ( أ ) : أ) ٥س
 ( أ )                           ( ب )    
 حمریسمى الكوكب األ  - عطارد               •
 مركز المجموعة الشمسیة .  -  نبتون               •
 أبعد الكواكب عن الشمس .  -               المریخ •
 توجد حولھ حلقات ملونة .  -ألرض              ا •
             و أصغرھا حجما  أقرب الكواكب من الشمس ،  -الشمس              •

 . الكواكب بعدا عن الشمسثالث  -                          
 )أورانوس  -الزھرة  -نبتون  -المریخ  -( المشترى :  : رتب الكواكب من األقرب للشمس إلى األبعد للشمس٦س
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 ۱۰االمتحان رقم 
 كتب المفھوم العلمى لكل مما یلىاالسؤال األول : 

  أكبر جسم فى المجموعة الشمسیة -۱
                                     مقدار الحیز الذى یشغلھ الجسم     -۲
 وسیلة لقیاس كتلة المادة -۳
              عناصر لھا بریق معدنى وقابلة للتشكیل -٤

 السؤال الثانى  : أكمل ما یلى بكلمات مناسبة
 فھو سائل ..................................كل الفلزات صلبة ما عدا  -۱
 .................................. بینما صد أ الحدید تغیراً   ..................................اً یعتبر قص الورق تغیر -۲
 ..................................أصغر وأقرب كوكب للشمس ھو -۳
 ..................................  واأللومنیوم فى صنع  ..................................یستخدم الذھب فى صنع  -٤

 صوب ما تحتھ خط و اكتبھ بین القوسین فیما یلى : السؤل الثالث : 
                                  الكتلةالشریط المدرج من أدوات قیاس  -۱
 درجة انصھارھا منخفضة                                      الفلزات -۲
                        ینصھرنھ عند خفض درجة حرارة بخار الماء فإ -۳
 .           لھا حجم محدد و تأخذ شكل اإلناء الموضوع فیھ الغازیةالمادة  -٤

              علل ما یلى أ) السؤال الرابع : 
 تعاقب اللیل والنھار -۱
 تصنع أسالك الكھرباء من النحاس -۲

 احسب .  ۳سم٥۰فارتفع الماء في اإلناء وأصبحت القراءة  ۳سم۳۰ب) تم وضع حجر في إناء بھ كمیة من الماء قدرھا 
 حجم الحجر ؟        

 أمام الخطأ × )  أمام العبارة الصحیحة وعالمة (√ ) السؤال الخامس : ضع عالمة ( 
 المشترى ھو أضخم كواكب المجموعة الشمسیة (       ) -۱
 تبخر الماء یعتبر تغبراً كیمیائیاً (       ) -۲
 تعاقب فصول السنة بسبب دوران األرض حول محورھا (       ) یحدث -۳
 )   (     محور األرض یكون مائال -٤
 الكربون عنصر ال فلزى جید التوصیل للكھرباء (       ) -٥

 ۱۱االمتحان رقم 
  -العبارات التالیة بما یناسبھا : أكمل السؤال االول :

 ..................................الشمع تغیراً  انصھاریعتبر   أ)
 ..................................أكبر كواكب المجموعة الشمسیة ھو كوكب  )ب
 ..................................ینشأ عن دوران األرض حول محورھا ظاھرة تعاقب  )ـج
 .................................. الكیلوجرام وحدة قیاس )د
  -:  كتب المصطلح العلميا السؤال الثاني : 

 قیاس حجم السوائل                                     ىتستخدم ف أداة أ)
 الحالة الصلبة                   إلىتحول المادة من الحالة السائلة  )ب
 عنصر الفلزي جید التوصیل للكھرباء  )ـج

                                                                مقدار ما یحتویھ الجسم من مادةد) 
 -تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یلي: : السؤال الثالث

 المتر )      ،الطن   ،الجرام   ،( الكیلوجرام  ..................................من وحدات قیاس الطول  )أ
 ینفذ ) ،یشع  ،یعكس  ،الضوء ( یمتص  ...................................نرى القمر منیرا ؛ ألنھ  )ب
 البروم ) ،الزئبق  ،( النحاس  ..................................درجة الحرارة العادیة  ىالسائل ف ىالعنصر الفلز )ـج
 انصھار) ،تكثف  ، تبخر ،( تجمد    ..................................یطلق على تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازیة اسم  )د
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 -علل لما یأتي  :  -۱السؤال الرابع : 
 یسمى كوكب أورانوس الكوكب البارد . أ)
 . نرى القمر منیراً رغم أنھ جسم معتم) ب

 حدوث تعاقب فصول السنة األربعة . جـ)
    -ماذا یحدث عند : -۲
 ۰ترك المقابض الحدیدیة دون طالء )أ

 تفاع درجة الحرارة وإذابة جلید القطبین .ار ب)
 خفض درجة حرارة بخار الماء . جـ)
 . قلت المسافة بین األرض والشمس د)

 م )۲۰۱۱( إدارة الحامول التعلیمیة ۱۲االمتحان رقم 

   تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ۱س
 ) الھیدروجین -األكسجین  -الكبریت  -البروم  ( ..................................لبة من الالفلزات الص -۱
) احتراق الورقة - انصھار الشمع - تجمد الماء - طحن السكر (       ..................................من أمثلة التغیر الكیمیائى  -۲
 ینفذ ) -یشع   -یعكس   -الضوء ( یمتص  ..................................الشمس نجم ألنھ  -۳
 جمیع ما سبق ) - الكتل - الحجوم - ( األطوال ..................................یستخدم المخبار المدرج فى تعیین  -٤
 ر )أربعة أقما -ثالثة أقمار  -قمران  -( قمر واحد  ..................................یدور حول األرض  -٥

     :  اآلتیةاكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل  ۲س
 . أكثرَ  أو لمادتینِ  یمكُن تحلیلُھا وال المادةُ  علیھا توجدُ  صورةٍ  وأبسطُ  المادةِ  بناءِ  وحدةُ  -۱ 
 فلز یستخدم كقطب موجب فى حجر البطاریة . ال -۲ 
حدید عند تركھ معرضا للھواء وتجعلھ ھشا .  مادة بنیة تحیط بال -۳ 
    .الشمس والكواكب الثمانیة التى تدور حولھا  -٤ 
 .الحیز من الفراغ الذى یشغلھ الجسم   -٥ 

  أ) صحح ما تحتھ خط : ۳س
 فى صناعة األقطاب الموجبة لألعمدة الجافة . الحدیدیستخدم  -۱ 
 لھا كتل مختلفة . لمتشابھةاالحجوم المتساویة من المواد  -۲ 
 ھو الكوكب األزرق المریخ -۳  

   ب) ماذا یحدث إذا :
 تم غلى الماء . -۱
 زادت المسافة بین األرض والشمس. -۲

    :ل أ) أكم ٤س
.................................. الحیز الذى یشغلھ مكعب طول ضلعھ متر واحد یساوى -۱

................................... و ................................... تصنف العناصر إلى -۲

..................................یكون النھار أطول من اللیل فى فصل  -۳

  ب) علل لما یأتى : 
صدأ الحدید تغیر كیمیائى .  -۱
 حدوث تعاقب اللیل والنھار . -۲
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 ۱۳االمتحان رقم 
سم۳   اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما یلى . : تخیر ۱س

سم۳  ]۳سم۱۸ -۲سم۱۸-۳سم۸ -۲سم۸ [ .................................. ـ  حجم الصندوق المقابل۱
سم۲

 ]تعفن الفاكھة   -صدأ الحدید  -تجمد الماء  -تراق الورق اح [   .................................. ـ  یعتبر كل مما یلى تغیًرا كیمیائیـًا عدا۲
 ]زحـل    -األرض  -المشترى  -عطارد   [ .................................. ـ  أكبر الكواكب حجمــًا ھو كوكب۳
]  تجمدُ   - انصھار - تبخرُ  - كثفُ ت [  ................................... یسمَّى للغازیةِ  السائلةِ  الحالةِ  منَ  المادةِ  تحولُ ـ  ٤

 )أمام العبارة الخاطئة .وعالمة ( )أمام العبارة الصحیحة:ضع عالمة( ۲س
 ـ  عنـد نقل المـاء من إنـاء إلى إنـاء آخـر فـإن شكـلـھ ال یتغیر . (       )۱
 ـ  عنــد تحول المـاء السـائـل إلى ثلـج ترتفـع درجـة حرارتـھ . (       )۲
. (       )  توجد المادة فى خمس حاالت ـ ۳
 ـ  الكواكب أجسام معتمة تدور حول الشمس وعددھا ثمانیة . (      )٤

 : اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات اآلتیة. ۳س
 ـ  مقدار الحیز الذى یشغـــلھ الجسم .۱
 ـ  تحول المــاء من الحالة الغازیة إلى الحالة السائلة .۲
 م مضىء یشــع ضوًءا وحرارة وھو أقرب النجوم لنا .ـ  نج۳
     . مواد لھا شكل محدد و حجم محددـ  ٤

:      : أكمل  ٤س
.................................. ـ  یستخدم المیزان ذو الكفتین فى قیاس۱

.................................. ـ  یمكن ضغط المادة فى حاالتھا۲

..................................ـ  ینشـأ عن دوران األرض حول الشمس تعاقب ۳

...................................تعفن الفاكھة وتخمرھا یعتبر تغیرا ـ  ٤

     : عــلل لما یأتى .٥س
 ـ نرى القمــر مضیئـًا رغم أنھ جسم معتـم .۱
 نرى قطرات الماء على أوراق النبات فى الصباح .ـ ۲

)م ۲۰۱۲إدارة الحامول التعلیمیة (  ۱٤االمتحان رقم   

   تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ۱س
 ) تبرید - تبخر - تكثف - انصھار ( .................................. ملیةعند صناعة المشغوالت الذھبیة ، یلزم القیام بع -۱
 الوزن ) -األطوال  -الحجوم  -( الكتلة  ..................................یستخدم الشریط المدرج فى قیاس  -۲
 ثمانیة ) - سبعة -ستة  -كواكب ( خمسة  .................................. عدد الكواكب ھو -۳
 البالستیك ) -الزیت  -النیتروجین  - ( الخشب ..................................من المواد السائلة   -٤
 األلومنیوم ) -النحاس -الكبریت  -( الحدید   ..................................من أمثلة الالفلزات عنصر  -٥

      تیة: اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل اآل ۲س
 مقدار الحیز الذى یشغلھ الجسم         (      ) -۱
 الكوكب الذى نعیش علیھ          (   ) -۲
 العمالت المعدنیة         (   )فلز یدخل فى صناعة التماثیل و -۳
 (      )           تحول المادة الصلبة إلى مادة سائلة -٤
 تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازیة    (   ) -٥
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     أ) صحح ما تحتھ خط :  ۳س
 الفلز جید التوصیل للكھرباء. الكبریت -۱
مواد جدیدة  الفیزیائى ینتج عن التغیر -۲

  ب) ماذا یحدث عند :
غلى الماء وتعریض الناتج لسطح بارد .  - 

:  أ) أكمل الجمل اآلتیة ٤س
..................................تصنع ھیاكل السیارات والكبارى من  -۱ 

..................................باستخدام  الكتلةتقاس  -۲ 

................................... واحتراقھ لدفع السیارة تغیر ................................... وقود السیارة ھو -۳ 

     ب) علل لما یأتى : 
  یستخدم األلومنیوم فى صناعة أوانى الطھى . -۱ 

تعاقب الفصول األربعة . -۲
) م۲۰۱۲( مدرسة السالھیب  ۱٥ االمتحان رقم 

تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ۱س
 الذھب ) -األلومنیوم  -الكبریت  -( الحدید  ..................................من العناصر التى لیس لھا بریق  -۱
 ) ٤سم - ۳سم - ۲سم -( سم  ..................................یقاس حجم المادة الصلبة بوحدة  -۲
 زحل) -المشترى -األرض -بین كوكب الزھرة وكوكب المریخ ( عطارد  .................................. یقع كوكب -۳
 كل ما سبق ) -الكتل -الحجوم -( األطوال  .................................. یستخدم المیزان ذو الكفتین فى قیاس -٤
 )األطوال  – المساحات - الكتل -الحجوم (  .................................. یستخدم المیزان ذو الكفتین فى قیاس -٥

:  اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل اآلتیة ۲س
 أجسام مضیئة تشع ضوءا وحرارة . -۱ 
 . مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة -۲ 
 .تغیر فى شكل المادة وتركیبھا   -۳ 
 .أجسام معتمة تدور حول الشمس فى مدارات محددة  -٤ 
     .مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة  -٥ 
أ) صحح ما تحتھ خط :  ۳س 

 منخفضة نسبیا . الفلزاتدرجة انصھار  -۱
 إلى مادة سائلة . الصلبةالتكثف ھو تحول المادة  -۲
 ھو الكوكب البارد المشترى -۳
  ب) ماذا یحدث عند : 

 تسخین الثلج  -۱
 دوران األرض حول الشمس . -۲

     أ) أكمل الجمل اآلتیة : ٤س
..................................تعفن الفاكھة تغیر  -۱

 والتكثف ..................................تى یالتبرید یكون مصاحباً لعمل -۲
..................................یكون النھار أطول من اللیل فى فصل  -۳

   ب) علل لما یأتى : 
 یستخدم النحاس فى صناعة أسالك الكھرباء . -۱ 
 یظھر القمر منیرا لیال . -۲ 
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م )۲۰۱۱( مدرسة السالھیب  ۱٦االمتحان رقم 

    یر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس : تخ ۱س
 ) تجمد - تبخر - تكثف - انصھار ( .................................. تحول المادة من الحالة الغازیة إلى السائلة یسمى -۱
 ) المسطرة - المدرج المخبار -الشریط المدرج  - المیزان ( .................................. یتم تعیین الكتلة عن طریق -۲
 المشترى ) -نبتون  -عطارد  -( األرض  ..................................الكوكب األكبر حجما ھو  -۳
 البالستیك ) -الزیت  -النیتروجین  - ( الخشب ..................................من المواد الغازیة  -٤
ینفذ ) -یشع  -یعكس  -الضوء ( یمتص  ..................................نرى القمر منیرا ألنھ  -٥
اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل اآلتیة:  ۲س 

 كل ما یشغل حیزا من الفراغ ولھ كتلة     (      ) -۱
 ركز األرض .        (      )خط وھمي یمر بم -۲ 
 مجموعة عناصر قابلة للطرق والسحب والثنى             (   ) -۳ 
 (   )    ال فلز یستخدم فى صناعة القطاب الموجبة لألعمدة الجافة  -٤ 
 مواد تأخذ شكل وحجم اإلناء الذى توجد فیھ          (      ) -٥ 
أ) صحح ما تحتھ خط :  ۳س 

 فلز سائل فى درجة الحرارة العادیة . الكربون -۱
  كیمیائى طحن السكر تغیر -۲
 فصول السنة إلى حدوث حول نفسھا یؤدىاألرض  دوران -۳
  عند : ب) ماذا یحدث 

 وضع زجاجة من الماء فى فریزر الثالجة لمدة یوم . -۱
 . دوران األرض حول نفسھا -۲

أ) أكمل الجمل اآلتیة:  ٤س
..................................من أمثلة الالفلزات السائلة  -۱

.................................. الشمسوأبعد الكواكب عن  ..................................أكبر الكواكب حجما ھو  -۲

................................... تكونُ  المختلفةِ  الموادِّ  من المتساویةِ  الحجومِ  كتلةَ  -۳

 احتراق الخشب تغیر كیمیائى . - ب) علل لما یأتى : 
م )۲۰۱۰( مدرسة بنایوس بغرب الزقازیق  ۱۷االمتحان رقم 

 -العبارات اآلتیة :السؤال األول : أكمل 
..................................یستخدم اللتر فى قیاس حجم  -۱

..................................أقرب الكواكب إلى الشمس كوكب  -۲

..................................لة السائلة ھو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحا -۳

..................................تعفن الفاكھة یعتبر تغیرا  -٤

 -: أختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس : نىالسؤال الثا
التبخر ] -التكثف    - االنصھار [ ..................................التبرید یكون مصاحبا لعملیة  -۱
................................... تصنع ھیاكل السیارات من الحدید ألنھ  -۲

درجة غلیانھ عالیة ] -لھ بریق  -قابل للسحب والطرق  -[ جید التوصیل للحرارة       
] القمر - الشمس - محورھا [ ..................................سبب  حركة األرض حول یتعاقب اللیل والنھار ب -۳
    األرض ]  - الشمس - [ المشترى   ..................................أكبر جسم فى المجموعة الشمسیة  -٤

  -أكتب المصطلح العلمى : لث : السؤال الثا
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 ]  ....................................................................أجسام مضیئة تشع ضوء و حرارة و تظھر لیال فى السماء .     [ -۱ 
 ] ....................................................................لحیاة فى المجموعة الشمسیة .          [الكوكب الوحید الصالح ل -۲ 
 ]  ....................................................................[                 وحدة تستخدم عند تقدیر كتل المواد .                 -۳ 
 ]      ....................................................................الحیز الذى تشغلھ المادة من الفراغ .                                 [ -٤ 

  -:فیما یلى و ضعھ بین القوسین : صوب ما تحتھ خط السؤال الرابع 
 ]  ....................................................................[                 أكبر كوكب فى المجموعة الشمسیة .       عطارد -۱  
 ]  ....................................................................لھا حجم ثابت و شكل ثابت .                         [ السائلةالمواد  -۲  
 ]              ....................................................................[        ادة من الحالة السائلة إلى الصلبة .  ھو تحول الم التكثف -۳  
 ]  ....................................................................ھو تغیر فى شكل المادة و لیس تركیبھا .        [ الكمیائىالتغیر  -٤  

  -السؤال الخامس : ( أ ) علل لما یأتى :
 نرى القمر منیرا رغم إنھ جسم معتم .  -۱
 یجب طالء األدوات الحدیدیة قبل استخدامھا .   -۲
 الكوكب ) .  -كال من : ( المادة ( ب) عرف  

 م )۲۰۱۰( مدرسة زاویة الناعورة بالشھداء  ۱۸االمتحان رقم 
  ىأتالسؤال األول : أكمل ما ی

  ..................................  بعد الكواكب عن الشمس ھوأو .................................. صغر الكواكب حجما ھو) أ۱
 ..................................یعتبر احتراق الخشب تغیرا ) ۲
 ..................................غلیان الماء وتصاعد بخاره مثال للتغیر ) ۳
 .................................. ىمجموعة العناصر التي لیس لھا بریق معدني تسم) ٤

 اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین   ىالسؤال الثانـــــــ
 الكربون ) - النحاس -( الكبریت  ..................................) تصنع أسالك الكھرباء من ۱
 ) التجمد - االنصھار - التبخر - التكثف ( .................................. ىالغازیة یسم ىة من الحالة السائلة إل) تحول الماد۲
 ) المخبار المدرج - الشریط المدرج - قیاس حجم جسم غیر منتظم الشكل  (المیزان ىف ..................................) یستخدم ۳
 .................................. دوران نة بسبب) یحدث تعاقب فصول الس٤

 الشمس حول محورھا ) -األرض حول محورھا  -األرض حول الشمس  (                                                            
 )  اكیمیائی - مظھر المادة ىف - فیزیائیا ( .................................. ) یعتبر إضافة الخمیرة إلي المخبوزات تغیرا٥

 × )  أو ( √ ) السؤال الثالث ضع عالمة ( 
 ) المتر ھو وحدة قیاس األطوال         (       )۱
 ) األرض ھي اقرب كوكب إلي الشمس (       )۲
 ) توجد المادة في خمس حاالت   (        ) ۳
 یائیا  (        )) إضافة ملح الطعام إلي الماء بالتقلیب ینتج تغیرا كیم٤
 ) نبتون الكوكب األزرق    (        )٥

 ىالسؤال الرابع  اكتب المصطلح العلم
 األرض  ىنجم مضيء یشع ضوءاً  وحرارة وھو اقرب النجوم إل )۱
 مواد حجمھا وشكلھــــــــــا غیر ثابت                        )۲
                      ةكل ما یشغل حیزا من الفراغ ولھ كتل )۳
 وجیدة التوصیل للحرارة         ىعناصر لھا بریق معدن )٤
 سطحھ          ىجسم معتم یدور حول الشمس ونعیش عل )٥

          یأتىعلل لما  :السؤال الخامس 
 القمر جسم معتم ومع ذلك نراه منیرا  -۱    
 تبدو النجوم صغیرة الحجم  -۲    
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 م] )۲۰۱۱ ۲یمتقو ( مدرسة قابل بمطوبس [ ۱۹االمتحان رقم 
 : اآلتیةمل العبارات كأ -: ۱س
 حول محورھا األرضمن دوران   ..................................تنشأ ظاھرة تعاقب  -۱
 ..................................بینما ابعد كوكب ھو كوكب   ..................................أقرب الكواكب للشمس كوكب  -۲
 ..................................لذى یشغلھ مكعب طول ضلعھ واحد سم یساوى الحیز ا -۳
 ..................................معدنى وینتمى إلى مجموعة   ..................................الفضة عنصر لھ  -٤
 ..................................لشمع تغیر راق اتحابینما   ..................................انصھار الشمع تغیر  -٥
 .................................. و  ..................................تتمیز المادة بأن لھا  -٦

 : ( أ ) اختر اإلجابة الصحیحة ۲س
 ) ۳سم  - ۲سم  - ( سم    ..................................ـتقاس حجم المادة ب -۱
 ) انصھار - تبخر - تكثف - تجمد (  .................................. تحول المادة من الحالة الغازیة إلى الحالة السائلة -۲
 )للتشكیل قابل  - موصل للكھرباء - ( موصل للحرارة  ..................................یتمیز عنصر الكربون بأنھ  -۳

 :    اآلتیة( ب ) ماذا یحدث فى الحاالت 
 فى فریزر الثالجة هوضع زجاجة میا -۱
 حول الشمس  األرضدوران  -۲
                     : علل( أ )  -: ۳س 

 تبدو لنا النجوم صغیرة الحجم جداً  -۱
 نرى القمر منیراً رغم أنھ جسم معتم -۲
 تحول اللبن إلى زبادى تغیر كیمیائى -۳
 بین النجوم والكواكب . ب) قارن(

 ( أ ) اكتب المصطلح العلمى  -:  ٤س
 تغیر فى شكل المادة الظاھرى ولیس فى تركیبھا -۱
 تحول المادة من الحالة السائلة للحالة الغازیة -۲
 یحتویھ الجسم من مادة مقدار ما -۳
 الغیر منتظمة واألجسامأداه تستخدم لقیاس حجم السوائل  -٤

    (أ) لماذا یحدث الظل ؟   : ٥س
 ) وضح طول النھار فى الصیف عن النھار فى الشتاء(ب         

 ؟ كیف یمكنك معرفة إذا كان فلز أم الفلز بطریقتین . (جـ) لدیك عنصر مجھول        
 ۲۰االمتحان رقم 

  -أكمل العبارات اآلتیة بكلمة مناسبة :  :۱س
 ..................................(أ) أقرب كوكب للشمس 

 .................................. الخشب تغیرا(ب) یعتبر احتراق 
 ..................................یوجد في الحالة السائلة  ى) الفلز الذـ(ج

 ...................................رفع درجة حرارة الماء إلى درجة الغلیان ینتج عنھ (د) 
  -أكتب المصطلح العلمي :  :۲س

   .من الفراغ ولھ كتلة  (أ) كل ما یشغل حیزا
 .سطحھ   ى(ب) جسم معتم یدور حول الشمس ونعیش عل

 مادة بنیة تحیط بالحدید عند تركھ معرضا للھواء وتجعلھ ھشا .   ) ـ(ج
     .(د) تحول المادة من الحالة السائلة إلي الحالة الصلبة 
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ة غیر الصحیحة : ) أمام العبار ×أمام العبارة الصحیحة وعالمة (√) ضع عالمة (  :۳س
( أ) زحل كوكب حولھ حلقات ملونة.   

.    ى (ب) طحن السكر یعتبر تغیرا كیمیائ
) المادة السائلة لھا حجم ثابت وشكل ثابت .      ـ(ج

تلة الذھب .  تقدیر ك ى( د ) یستخدم المیزان الحساس ف
 -علل لما یأتي : : أوال  :٤س

( أ) نري القمر منیر مع أنھ جسم معتم 
  ى(ب) انصھار الشمع تغیر فیزیائ

) الیتغیر شكل قطعة النحاس عند نقلھا من إناء آلخر ـ(ج   
 -ثانیا : أذكر استخدام واحد لكل من : 

      النحاسأ )  (   
أللومنیوم (ب) ا   

 ۲۱االمتحان رقم
.   : أكمل الجمل اآلتیة بما یناسبھا من كلمات۱س 

..................................بینما الكیلو جرام ھو وحدة قیاس  ..................................المتر ھو وحدة قیاس  -۱

..................................بینما الكوكب األزرق ھو كوكب  ..................................الكوكب األحمر ھو كوكب  -۲

..................................بینما احتراق الشمع تغیر   ..................................انصھار الشمع تغیر  -۳

 ..................................×   ..................................×   ..................................حجم متوازى المستطیالت =  -٤

 .العبارات التالیة أمام)  ×أو عالمة ( √ ) : ضع عالمة (   ۲س

المادة الصلبة لھا شكل محدد وحجم ثابت         -۱

فصل الصیف       ىر ففصل الشتاء أطول من النھا ىالنھار ف -۲

التماثیل واألسالك الكھربائیة  صناعة ىیستخدم فلز الذھب ف -۳

یكون القمر بدراً          ىمنتصف الشھر الھجر ىف -٤

 .مصطلح العلمي الدال على العبارات التالیة: أكتب ال ۳س

 . السماء لیالً  ىأجسام مضیئة تشع ضوء وحرارة وتظھر ف -۱

 كل ما یشغل حیزاً من الفراغ ولھ كتلة. -۲

 . تغیر فى تركیب المادة ینتج عنھ مادة جدیدة ذات خواص جدیدة -۳

 . شكل وتركیب المادة ینتج عنھ مادة أو مواد جدیدة ىتغیر ف -٤

:  : ( أ ) علل لما یأتي ٤س

 . من األلومنیوم ىالطھ ىتصنع أوان -   

 : (ب) اختر اإلجابة الصحیحة من بین األقواس

 ) تبخراً  -انصھاراً  -تجمداً  -( تكثفاً   .................................. تحول المادة من الحالة السائلة للغازیة ھو -۱

.................................. والنھار بسببیحدث تعاقب اللیل  -۲

 ) دوران القمر حول األرض -  دوران األرض حول الشمس - دوران األرض حول محورھا  (    
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 ۲۲االمتحان رقم 
 أكمل العبارات التالیة : :۱س
.................................. ىالتغیر الكیمیائى ھو تغیر ف .۱

 ..................................،  ..................................تتمیز المادة بأن لھا  .۲
 ..................................،  .................................. ىتصنف العناصر إل .۳
 یساوى اللیل مع النھار تقریبا . ..................................وفى فصل  ..................................فى فصل  .٤
.................................. أكبر الكواكب حجما .٥

..................................أصغر الكواكب حجما  .٦

 الخطأ : ) أمام العبارات ) أمام العبارات الصحیحة وعالمة (  ضع عالمة ( :۲س
 یاة .  األرض كوكب الح .۱
 حركة الشمس الظاھریة نتیجة حركة األرض حول محورھا . .۲
 .الشمس نجم ألنھا تشع حرارة فقط  .۳
 .الحالة الصلبة  ىتوجد جمیع الفلزات ف .٤
 . قیاس الحجم ىیستخدم الشریط المدرج ف .٥
 . تقدیر الكتلة ىیستخدم المیزان الحساس ف .٦

 علل ما یأتي : :۳س
 .ب البارد كوكب أورانوس بالكوك ىیسم.   ۱
      . تعاقب فصول السنة األربعة.  ۲
 . رغم أن القمر جسم معتم لكننا نراه منیرا.  ۳
      .الشمس نجم .  ٤
 .تعاقب اللیل والنھار .  ٥
 . ىصناعة الكبار ىیستخدم الحدید ف.  ٦

 : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین :٤س
الصلبة ) -السائلة  -( الغازیة  .................................. بخار الماء مثاال للحالة.  ۱
كیمیائیا ) -التركیب  ىف -( فیزیائیا  .................................. المخبوزات تغیرا ىتعتبر إضافة الخمیرة إل. ۲
ینصھر ) -یتكثف  -( یتجمد  .................................. عند خفض درجة حرارة بخار الماء. ۳
 سم۲ انصھار ) -تبخر  -( تكثف  .................................. ىتحول المادة من الحالة السائلة للحالة الغازیة یسم. ٤
 سم۳        الكبریت ) -الحدید  -( األلومنیوم  .................................. من ىالطھ ىتصنع أوان. ٥
 سم٥            ) ۳۰ - ۲٥ - ۲۰(      ۳سم ..................................حجم الصندوق المقابل . ٦

 :  اكتب المصطلح العلمي الدال علي العبارات التالیة : ٥س
 السماء لیال ىا وحرارة وتظھر فأجسام مضیئة تشع ضوء .۱
 مادتین أو أكثر ىأبسط صورة توجد علیھا المادة وال یمكن تحلیلھا إل .۲
 مركز المجموعة الشمسیة .۳
 مواد حجمھا وشكلھا غیر ثابت .٤
 السائلة ىتحول المادة من الحالة الصلبة إل .٥
 سطحھ ىجسم معتم یدور حول الشمس ونعیش عل .٦

 ۲۳االمتحان رقم 
  -: عبارات التالیة أكمل ال:  ۱س
 محددة  .................................. ىتدور الكواكب حول الشمس ف -۱
..................................اكبر كواكب المجموعة الشمسیة   -۲

 الحجم . ...................................ولذلك تبدو  األرضوبعیدة عن   ...................................النجوم أجسام  -۳
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  -:  تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یلى  : ۲س
 الظل ) -اللیل والنھار   -( الفصول األربعة  .................................. ینتج عن دوران األرض حول الشمس  -۱
 الشتاء )  -الصیف  -( الربیع   ..................................  فصل ىیتساوى عدد ساعات اللیل والنھار تقریبا ف -۲
قابل للطرق والسحب ) -موصل جید للكھرباء  -( موصل جید للحرارة  ..................................یتمیز عنصر الكربون بأنھ  -۳

 -: : علل لما یأتى  ۳س
 تبدو لنا النجوم صغیرة الحجم جدا   -۱    
 القمر جسم معتم لكننا نراه منیرا   .  رغم أن -۲    
نلجأ إلي ارتداء المالبس الثقیلة في فصل الشتاء  -۳    

  -:  اذكر المصطلح العلمى الدال على كل عبارة مما یلى ٤س
   .مجموعة العناصر جیدة التوصیل للحرارة والكھرباء  -۱         
  .التي تدور حولھا  الشمس والكواكب الثمانیة -۲   
 مركز المجموعة الشمسیة . -۳   

 : : صل العبارات في العمود ( ب ) بما یناسبھا من العمود ( أ ) ٥س
 ( ب ) ( أ )

 عطارد  .۱
 األرض  .۲
 ىالمشتر  .۳
 نبتون  .٤
 المریخ  .٥

 یسمي بالكوكب األحمر  .۱
 أكبر الكواكب حجما  .۲
 أبعد الكواكب عن الشمس  .۳
 أصغر الكواكب حجما  .٤
 لث الكواكب بعدا عن الشمسثا  .٥

 ۲٤االمتحان رقم 
 -السؤال األول : أكمل ما یأتي:

..................................ھو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى  االنصھار -۱

.................................. تدور األرض حول الشمس وحول -۳

.................................. فصلي الخریف و ىیان تقریباً فالنھار واللیل متساو -٤

 : ىالدال على اآلت ىالسؤال الثاني : اكتب المصطلح العلم
       .كل ما یشغل حیزاً من الفراغ ولھ كتلة  - -۱
 خط وھمي یمر بمركز األرض . -۲
   .مجموعة عناصر قابلة للطرق والسحب والثني   -۳

 اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : -لثالث : أالسؤال ا
 تشع  )  -تعكس    -الضوء        ( تمتص   ..................................الشمس نجم ألنھا  -۱
) الكتل -الحجوم  -( األطوال  ..................................یستخدم المخبار المدرج في تعیین  -۲
المشترى )  -نبتون  -( األرض      ..................................كبر حجماً ھو الكوكب األ -۳ 

 العبارات اآلتیة : ىصّوب ما تحتھ خط ف  )السؤال الرابع : أ
   ىصناعة الحل ىف الحدیدیستخدم  -    

 -:ىعلل لما یأت )ب 
 .  ىاحتراق الخشب تغیر كیمیائ -۱
 نرى القمر منیراً بالرغم من أنھ جسم معتم . -۲
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 ۲٥االمتحان رقم 
                                        (أ) أكمل الجمل اآلتیة بما یناسبھا :  :۱س

 ..................................بینما یقاس الحجم بوحدة  ..................................تقاس الكتلة بوحدة   -۱ 
 ..................................إلى الحالة  ..................................انخفاض درجة حرارة سائل یحولھ من الحالة  -۲ 
 ..................................وأبعد الكواكب عن الشمس  ..................................أصغر الكواكب حجما ھو  -۳ 
 .................................. لألعمدة الكھربیة الجافة من ألقطاب الموجبةتصنع ا -٤ 

 ..................................تعفن الفاكھة ھو مثال للتغیر  -٥ 
 .(ب)  قارن بین ذوبان السكر واحتراقھ  

 -: (أ) تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس فیما یأتي: ۲س
 البالستیك ) -الكبریت  -الحدید  -( األلومنیوم  .................................. من ىطھال ىتصنع أوان -۱
  ..................................تغیرا كیمیائیا عدا  ىیعتبر كل مما یل -۲

 صدأ الحدید ) - ىتكون محلول ملح -حم احتراق الف -( انفجار األلعاب الناریة                                                         
 األلومنیوم ) -النحاس  -الكربون  -( الحدید   .................................. من أمثلة الالفلزات عنصر  -۳
 أطوار القمر ) -فصول السنة  -اللیل والنھار  -( المد والجزر  ..................................ینشأ عن دوران األرض حول محورھا  -٤

 . ۳سم ۸٥اإلناء وأصبحت القراءة ى فارتفع الماء ف ۳سم ۷۰(ب) تم وضع حجر في إناء بھ كمیة من الماء قدرھا 
 احسب حجم الحجر ؟       

 -(أ)  اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات اآلتیة : :۳س
 كل ما یشغل حیزا من الفراغ ولھ كتلة  -۱ 
 ضوءا وحرارة أجسام مضیئة تشع -۲ 
  جسم معتم ولكنھ یعكس ضوء الشمس الساقط علیھ -۳ 

 (ب) ما سبب حدوث تعاقب فصول السنة األربعة ؟
 -صوب ما تحتھ خط في العبارات التالیة :: ا) ٤س

 . النحاستصنع أقطاب األعمدة الكھربائیة من  -۱
 یشغلھ الجسم . ىمقدار الحیز الذ الكتلة -۲
 المجموعة الشمسیة .مركز  ىف األرضتقع  -۳

 .السماء منیرا  ىالقمر جسم معتم ومع ذلك نراه لیال ف : علل ب)
 ۲٦االمتحان رقم 

 : اآلتیةمل العبارات كأ -: ۱س
 ..................................أ) وحدة قیاس الكتلة 

 مس بینما أبعدھا عن الش  ..................................ب) أقرب الكواكب للشمس 
 ..................................) یمكن ضغط المادة فى الحالة ـج
  األزرقالكوكب   ..................................بینما یطلق على كوكب   ..................................) یطلق على المریخ  الكوكب د

 ..................................من أدوات قیاس األطوال  )ھـ
 صوب ما تحتھ خط : ۲س
 ھو تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازیة االنصھارأ) 

 متساویة ب)الحجوم المتساویة من المواد المختلفة لھا كتل
 األرض) أكبر الكواكب حجما ـج

 ھو تغیر فى شكل المادة ولیس فى تركیبھاالتغیر الكیمیائى د) 



 - ۲۹ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 ة من بین األقواس :الصحیح اإلجابةتخیر  : ۳س
 الربیع والخریف )  -الشتاء  -( الصیف   .................................. تقریبا فى ا) یتساوى عدد ساعات اللیل مع النھار

 اللتر  ) -الكیلو  -( المتر    ..................................بـب) حجم السوائل یقاس 
 القمر )  - الشمس - ( محورھا  .................................. حول األرضمن دوران  ھار) تنشأ ظاھرة تعاقب اللیل والنجـ

 المیزان)  - الشریط المدرج -( المخبار المدرج    ..................................د) من أدوات قیاس الكتلة 
 ) النحاس -الحدید  -كربون ( ال  ..................................) من أمثلة الالفلزات ـھ

 )  ٦  - ۸   - ۹(   ..................................عدد كواكب المجموعة الشمسیة  و)
 اكتب المصطلح العلمى لكل عبارة  :٤س

 أ) جسم معتم یعكس لنا ضوء الشمس الساقط علیھ ونراه منیرا لیال 
 كھرباء والحرارة                                              مواد قابلة للطرق والسحب والثنى وجیدة التوصیل للب) 

 الحالة الصلبة إلى) تحول المادة من الحالة السائلة ـج
 د) أجسام مضیئة تشع ضوءا وحرارة  

 الشمس تبدو متحركة من الشرق إلى الغرب نتیجة حركة األرض حول محورھاھـ) 
 بم تفسر (علل واذكر السبب ) : ٥س

 .ھیاكل السیارات من الحدید ) تصنع أ
 . األربعةب) تعاقب فصول السنة 

 . تسمى األرض كوكب الحیاةجـ) 
 ۲۷االمتحان رقم 

                                        تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ۱س
 زحل ) -المشترى  -ارد عط -( األرض   ..................................أكبر الكواكب حجما ھو  -۱
 ) ۹ - ۸ - ٦ - ٤(  ..................................عدد كواكب المجموعة الشمسیة   -۲ 
 الخشب ) -الكبریت  -األلومنیوم  -( الكربون  .................................. یمكن صناعة أوانى الطھى من -۳ 
 ) ۱۰۰۰ - ۱۰۰ - ۱۰ -۱جرام (   ..................................الكیلو جرام =  -٤ 

                                          اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل اآلتیة:  ۲س
 جسم تابع لألرض یعكس ضوء الشمس الساقط علیھ  -۱
 تغیر المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة     -۲
 فى السماء ألنھ یعكس ضوء الشمس الساقط علیھ  جسم معتم نراه منیرا لیال -۳
 كوكب توجد حولھ حلقات ملونة                                           -٤
          أ) صحح ما تحتھ خط :  ۳س 

 ھى أبسط صورة توجد علیھا المادة . الفلزات  -۱
 المدرج فى قیاس الحجم الشریطیستخدم  -۲

       ب) ماذا یحدث عند :
 تعریض الثلج لحرارة الشمس . -

           أ) أكمل الجمل اآلتیة:  ٤س
 ..................................احتراق الشمع تغیر  -۱ 
 ..................................الحجوم المتساویة من المواد المختلفة لھا كتل  -۲ 

         ب) علل لما یأتى :
 نع أقطاب األعمدة الكھربیة .یستخدم الجرافیت فى ص -۱
 فى فصل الخریف یتساوى عدد ساعات النھار مع عدد ساعات اللیل . -۲
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 ۲۸االمتحان رقم 
             تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس : أ)  ۱س
 األلومنیوم ) -النحاس  -الكربون  -( الحدید   ..................................من أمثلة الالفلزات عنصر  -۱
 ) انصھار -تبخر  -تكثف  -( تجمد  ..................................تحول المادة من الحالة الغازیة إلى السائلة یسمى  -۲
 قابلیة الطرق والسحب ) -قابلیة االنصھار  -( التوصیل للكھرباء  .........................یوضح خاصیة  ةورق تغلیف الشیكوالت -۳
 الحدید ) -النحاس  -الكربون  - ( الكبریت  ................................الكھرباء من  أسالكتصنع  -٤
 جمیع ما سبق ) –مم   – ۳سم –( متر  ..................................وحدة قیاس حجوم األجسام الصلبة  -٥
 ) ۱۰۰۰۰ – ۱۰۰۰ – ۱۰۰ –۱۰مللى لتر (  ..................................لتر =  ۱ -٦
     ) صحح ما تحتھ خط : ب
 فلز یستخدم فى صناعة الكبارى . الكبریت -۱
  متساویة كتلة الحجوم المتساویة من مواد مختلفة تكون -۲

                                          :  اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل اآلتیة ۲س
 وحرارة وتظھر فى السماء لیال      أجسام مضیئة تشع ضوء  -۱
 تكون طبقة ھشة على سطح قطعة الحدید عند تركھا فى الھواء الرطب   -۲
 التغیر الحادث فى شكل المادة الظاھرى فقط              -۳
 كوكب یسمى بالكوكب األحمر   -٤
 كل ما یشغل حیزا من الفراغ ولھ كتلة                                   -٥
                .  جسم معتم یدور حول الشمس ونعیش على سطحھ -٦
 الوحدة المستخدمة لقیاس الكتل الصغیرة                               -۷
 عناصر لھا بریق ولھا القدرة على توصیل الكھرباء                  -۸

 عبارات غیر الصحیحة .  ) أمام ال ) أمام العبارات الصحیحة وعالمة (  ضع عالمة ( ۳س
 (     ) یستخدم األلومنیوم فى صناعة الحلى  .   -۱ 
 انصھار الشمع تغیر كیمیائى .              (     ) -۲ 

 (     )        تدور الشمس حول األرض .          -۳
 (     )             جمیع النجوم متساویة الحجم .  -٤

                       ب) ماذا یحدث عند :
 . غلى الماء وتعریض الناتج لسطح بارد -۱
  . نقل الماء من إناء ألخر -۲
         أ) أكمل الجمل اآلتیة:  ٤س 

 ..................................النحاس والجرافیت مواد جیدة التوصیل لـ  -۱
 فلز سائل .................................. -۲
 ..................................المدرج فى قیاس یستخدم الشریط  -۳
 ..................................أكبر الكواكب حجما ھو  -٤

                 ب) علل لما یأتى :
  الخشب مادة صلبة . -۱ 
 تعاقب فصول السنة األربعة. -۲ 

 م )۲۰۱۱( مدرسة قابل بمطوبس  ۲۹االمتحان رقم 
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 -: اآلتیةل العبارات ( أ )  أكم -: ۱س
  ۰حاالت   ..................................توجد المادة فى  -۱
  ۰مختلفة   ..................................الحجوم المتساویة من المواد المختلفة لھا  -۲
 ۰لھا حجم محدد و یتغیر شكلھا حسب اإلناء الموضوعة فیھ   .................................. المواد -۳
.................................. تحول الثلج إلى ماء یعتبر عملیة -٤

 یكون النھار أطول من اللیل .................................. فى فصل -٥
.................................. كوكب وأبعدھا  .................................. أقرب الكواكب للشمس ھو -٦

  : اآلتیةسبب حدوث الظواھر  ( ب ) اذكر
 تعاقب اللیل والنھار  -۱  
 ةاألربعتعاقب الفصول   -۲   
  -الصحیحة : اإلجابة( أ ) تخیر  :۲س
الكربون  -لومنیوم األ -النحاس  -( الحدید .................................. من أمثلة الالفلزات عنصر -۱
فصول السنة ) -اللیل والنھار  - ( المد والجزر .................................. ینشأ عن دوران األرض حول محورھا -۲
 زحل - األرض - الشمس - ( المشترى .................................. اكبر جسم فى المجموعة الشمسیة -۳
 تبریِد ) - تبخر - تكثفِ  - انصھار (  ................................... القیاُم بعملیةِ  الذھبیِة یلزمُ  المشغوالتِ  لصناعةِ  -٤
 ( الحدید ، الكربون ، النحاس ، األلومنیوم )    ................................... ن أمثلة الالفلزات عنصر م -٥
:     ) ماذا یحدث عند ب (
حركة الشمس الظاھریة  -

 : أمام العبارة الغیر صحیحة(×) أمام العبارة الصحیحة وعالمة (√) ) ضع عالمة  أ (:  ۳س
 الصلبة لھا شكل ثابتة وحجم محدد  . (      )المادة   -۱
 توجد جمیع الفلزات في الحالة الصلبة        (      ) -۲
یستخدم المخبار المدرج في تحدید كتل األجسام الغیر منتظمة  .    (      )   -۳
)      حرق السكر من التغیرات الفیزیائیة  (   -٤
(      )     السائلةالحالة  إلىالتكثف ھو تحول المادة من الحالة الغازیة  -٥
 (     )  األزرقیطلق على كوكب نبتون اسم الكوكب  -٦

فكم .  ۳سم٥۰فارتفع الماء في اإلناء  وأصبحت القراءة   ۳سم ۳۰وضع حجر في إناء بھ كمیة من الماء قدرھا  ( ب ) تم
 لحجر ؟یساوي حجم ا  

 ) اكتب المصطلح العلمى : أ ( :٤س 
 ۰مواد لھا حجم ثابت و شكل ثابت  -۱ 
تغیر في شكل وتركیب المادة وینتج عنھ مادة جدیدة    -۲ 
    ۰مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة  -۳ 
روف الحیاة ونعیش علیھ       كوكب تتوافر علیھ ظ -٤ 
مضیئة تشع ضوءاً وحرارة وتظھر فى السماء لیالً   أجسام -٥ 
 ) اذكر التفسیر العلمى : ب ( 

 نرى القمر منیراً رغم أنھ جسم معتم -

 ۳۰االمتحان رقم 
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:  تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس ۱س

 زحل ) ،المشترى  ،عطارد  ،( نبتون   ...................................الكوكب األزرق ھو  -۱

 )البنزین  ،الزئبق  ،الماء  ،الزیت (  ...................................السائل المستخدم فى صناعة الترمومترات ھو  -۲

 الكیلومتر ) ،الكیلوجرام   ،اللتر   ،( المتر   ...................................ة قیاس الكتلة  وحد -۳

 األلومنیوم ) ،النحاس  ،الزئبق  ،( الحدید  ...................................من أمثلة الفلزات السائلة عنصر  -٤

 انصھار ) ،تبخر  ،تكثف  ،( تجمد  ................................... تحول المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة یسمى -٥

 المشترى ) ،نبتون  ،عطارد  ،( األرض  ...................................حجما ھو  األكبرالكوكب  -٦

:  اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل اآلتیة ۲س

 )  أجسام متوھجة ینبعث منھا ضوء وحرارة . (   -۱

 )  مواد لھا شكل ثابت وحجم محدد . (      -۲

)                      .   (      فلزى سائلال عنصر  -۳

 )    عنصر فلزى یستخدم فى صناعة الكبارى .  (   -٤

 )   تغیر فى شكل المادة وتركیبھا . (    -٥

 )    كوكب یسمى بالكوكب البارد . (   -٦

) أمام العبارات غیر الصحیحة .  ) أمام العبارات الصحیحة وعالمة (  ضع عالمة (أ)  ۳س

 ) الكربون ال فلز جید التوصیل للكھرباء .   (   -۱

صدأ الحدید تغیر فیزیائى .     (     ) -۲

 یعكس القمر ضوء الشمس الساقط علیھ . (     ) -۳

 یستخدم الكربون فى صناعة األقطاب الموجبة لألعمدة الجافة . (     ) -٤

 كتلة الحجوم المتساویة من مواد مختلفة تكون متساویة . (     ) -٥

)الزیت من المواد السائلة . (      -٦

 نقل الماء من إناء إلى إناء أخر مختلف عنھ فى الشكل .ب) ماذا یحدث عند 

   :  أ) أكمل الجمل اآلتیة ٤س

 فى صناعة العمالت المعدنیة والتماثیل . ...................................یستخدم فلز  -۱

...................................احتراق السكر تغیر  -۲

...................................د خفض درجة حرارة بخار الماء فإنھ عن -۳

 عناصر الحدید والنحاس واأللومنیوم موصلة جیدة للحرارة . ب) علل لما یأتى :
 عن دوران األرض حول محورھا ؟) ماذا ینتج جـ

 حجم الحجر . . احسب #سم٤۰إلى  #سم۳۰فى مخبار مدرج بھ ماء ارتفع الماء من  ) عند وضع حجرد


